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На основу члана 88. став 4. Закона о шумама (“Службени гла-
сник РС”, број: 30/10 и 93/12), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ'', брoj 04/10), члана 4. Одлуке 
о образовању Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ”, брoj 21/10), а у вези са чла-
ном 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист АПВ”, 
број: 23/11, 3/12-ребаланс и 29/12- ребаланс), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. 
године,  д о н е л a  је

Р Е Ш Е Њ Е

I 

Овим решењем утврђују се Изменe и допуне Годишњег програ-
ма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“ број 
9/12), обим средстава за спровођење овог програма, као и начин 
њиховог распоређивања.

II

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

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-726/2012 
Нови Сад, 14. новембар 2012. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
 ЗА 2012. ГОДИНУ

I

У Годишњем програму коришћења средстава из буџетског 
фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број: 9/12) тачка I ставови 1. и 2. мењају 
се и гласе:

„Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 

23/11, 3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс), планирана су финансијска 
средства за реализацију Годишњег програма коришћења сред-
става из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину 
(у даљем тексту: Програм за 2012. годину) у укупном износу од 
288.019.586,30 динара.

Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу од 
288.019.586,30 динара и то из следећих извора:

01 00 Приходи из буџета                               17.850.949,90 динара

01 02 Приходи из буџета-наменски приходи

- од дела накнаде за коришћење шума  
и шумског земљишта                       58.079.750,40 динара

- накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање опште-
корисних функција шума               132.000.000,00 динара

- накнаде за промену намене шума      61.233.249,60 динара

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-намен-
ски приходи                                                       18.855.636,40 динара“

У истој тачки у ставу 4. иза броја:„30/10“ додаје се број:„93/12“.

II

Тачка II мења се и гласи:

„Средства Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине 
Војводине планирана у укупном износу од 288.019.586,30 динара 
користиће се за финансирање следећих послова:

1. Пошумљавање

а) Подизање нових шума на земљишту у државној својини у 
износу                                             100.800.000,00 динара,

од чега су:

- преузете обавезе по тачки 1.а) из Програма 2011
19.800.000,00 динара,

- средства за доделу у 2012               81.000.000,00 динара.

Средства за доделу у 2012. години ће се користити за пошумља-
вање шумског земљишта у државној својини, пољопривредног 
земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту и 
осталог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање, на укуп-
ној површини 675,00 хектара са јединичном ценом 120.000,00 ди-
нара по хектару (са мерама неге до пет година).

Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% на-
кон потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног 
вегетационог периода.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама.
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б) Подизање нових шума на земљишту у својини физичких 
лица

у износу                                                          13.169.549,00 динара,
од чега су:

- преузете обавезе по тачки 1.б) из Програма 2011             
                                                            4.669.549,00 динара,

- средства за доделу у 2012                 8.500.000,00 динара.

Средства за доделу у 2012. години ће се користити за:

- пошумљавање тврдим  и племенитим лишћарима на по-
вршини 25,00 хектара са јединичном ценом 

 100.000,00 динара по хектару у укупном износу
                                                                          2.500.000,00 динара,

- пошумљавање меким лишћарима
 на површини 60,00 хектара са јединичном ценом
 85.000,00 динара по хектару у укупном износу
                                                                 5.100.000,00 динара,

- пошумљавање багремом
 на површини 15,00 хектара са јединичном ценом 
 60.000,00 динара по хектару у укупном износу
                                                                             900.000,00 динара.

У јединичне цене су укључене мере неге до пет година у износу 
40.000,00 динара по хектару за све врсте. Укупна површина по-
шумљавања је 100 хектара.

Средства се додељују са динамиком исплате наведене једи-
ничне цене умањене за 40.000,00 динара произвођачу садница 
и то 50% након потписивања уговора, 50% након извршеног по-
шумљавања, а преосталих 40.000,00 динара власнику земљишта 
током пет година спровођења мера неге.

Корисници средстава су правна лица произвођачи садница и 
физичка лица власници шумског земљишта и пољопривредног 
земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

ц) Подизање нових шума на земљишту у својини правних лица
у износу                                                           1.800.000,00 динара.

Средства ће се користити за пошумљавање шумског земљишта 
сопственика шума – правних лица, пољопривредног земљишта 
у складу са Законом о пољопривредном земљишту и осталог 
земљишта на којем је дозвољено пошумљавање, на укупној по-
вршини 20,00 хектара са јединичном ценом 90.000,00 динара по 
хектару (са мерама неге до пет година).

Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% на-
кон потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног 
вегетационог периода.

Корисници средстава су правна лица сопственици земљишта.

2. Мелиорација деградираних шума и шикара
у износу                                                          26.419.680,00 динара,

од чега су:

- преузете обавезе по тачки 2. из Програма 2011 
                                                                11.119.680,00 динара,

- средства за доделу у 2012              15.300.000,00 динара.

Средства за доделу у 2012. години ће се користити за пошумља-
вање површина добијених чистим сечама извршеним ради ме-
лиорације на површини 170,00 хектара са јединичном ценом 
90.000,00 динара по хектару (са мерама неге до пет година).

Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% на-
кон потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног 
вегетационог периода.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица сопственици шума.

3. Конверзија изданачких шума у виши узгојни облик у износу 
15.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за превођење изданачких шума у ви-
соке путем мера неге – проредом на површини 600,00 хектара са 
јединичном ценом 25.000,00 динара по хектару.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица сопственици шума.

4. Нега и одржавање шумских засада у износу
33.145.600,00 динара.

од чега су:
- преузете обавезе по тачки 4. из Програма 2011 
                                                                14.145.600,00 динара,

- средства за доделу у 2012               19.000.000,00 динара.

Средства за доделу у 2012. години ће се користити за спро-
вођење мера неге и одржавања шумских засада на површини 
950,00 хектара са јединичном ценом 20.000,00 динара по хектару, 
а додељују се за следеће послове: 

- осветљавање подмлатка и друге мере неге младих при-
родних састојина,

- за чишћење од непожељних врста у засадима старости 6-
20 година,

- за прве прореде у шумским засадима и интензивним за-
садима меких лишћара старости 8-12 година.

Средства се додељују након извршених радова.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица сопственици шума.

5. Поновно пошумљавање у сврху санације штета насталих ус-
лед сушења у износу                                         17.850.949,90 динара.

Средства ће се користити за финансирање поновног пошумља-
вањa у сврху санације штета насталих услед сушења новоподи-
гнутих шума, чије је пошумљавање финансирано из Годишњег 
програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме 
АП Војводине за 2011. годину (тачка II подтачка 1.а) Подизање 
нових шума на земљишту у државној својини) на површинама 
којима газдује ЈП „Војводинашуме“, а за које ће се комисијски 
установити потреба санације до 149 хектара са јединичном ценом 
120.000,00 динара по хектару.

6. Производња шумског садног материјала у износу
15.910.000,00 динара.

Средства ће се користити за:

- производњу селекционисаних садница тврдих лишћара 
у количини 80.000 комада 

 са јединичном ценом 17,00 динара по комаду 
 у укупном износу 1.360.000,00 динара,

- производњу садница тврдих лишћара познатог порекла, 
племенитих лишћара и воћкарица 

 у количини 350.000 комада 
 са јединичном ценом 15,00 динара по комаду 
 у укупном износу                              5.250.000,00 динара,

- производњу садница меких лишћара
 у количини 930.000 комада
 са јединичном ценом 10,00 динара по комаду
 у укупном износу                               9.300.000,00 динара,

Средства ће се користити за финансирање производње шум-
ског садног материјала у укупној количини 1.360.000 комада.
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Средства се додељују са динамиком исплате у износу 50% на-
кон заснивања производње уз записник инспектора као доказ, а 
50% након завршеног вегетационог периода.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица која имају регистроване шумске расад-
нике сходно Правилнику.

7. Заштита шума и шумских засада
у износу                                                          18.123.807,40 динара.

Средства ће се користити за финансирање мера заштите шума 
по указаним потребама.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица сопственици шума.

8. Заштита шума од пожара
у износу                                                         10.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за:

- изградњу протипожарних пруга
 у дужини 10 километара
 са јединичном ценом 150.000,00 динара по километру
 у укупном износу                              1.500.000,00 динара,

- одржавање протипожарних пруга
 у дужини 200 километара
 са јединичном ценом 10.000,00 динара по километру
 у укупном износу                              2.000.000,00 динара,

- изградњу противпожарних осматрачница
 у количини 4 комада
 са јединичном ценом 250.000,00 динара по комаду
 у укупном износу                              1.000.000,00 динара,

- изградњу и одржавање водозахвата
 у количини 5 комада
 са јединичном ценом 200.000,00 динара по комаду
 у укупном износу                              1.000.000,00 динара,

- набавку противпожарне опреме
 у укупном износу                             4.500.000,00 динара.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама и друга правна лица сопственици шума.

9. Изградња шумских путева
у износу                                                         19.800.000,00 динара.

Целокупан износ средстава ће се користити за финансирање 
преузетих обавеза по тачки 9. из Програма 2011.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама.

10. Израда планских докумената
у износу                                                           5.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за израду Плана развоја шума у На-
ционалном парку Фрушка Гора (1.000.000,00 динара), Програма 
газдовања шумама у власништву сопственика шума појединач-
ног поседа мањег од 100 хектара на подручју Националног парка 
Фрушка Гора (2.000.000,00 динара) и Пројекта пошумљавања др-
жавног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији 
су кроисници општине (2.000.000,00 динара).

Израду планских докумената могу вршити правна лица и пре-
дузетници који испуњавају услове за израду планске документа-
ције према члану 26. Закона о шумама.

11. Научно-истраживачки рад у износу      3.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за финансирање одабраних пројеката 
научноистраживачког рада у шумарству.

Корисници средстава могу бити научне и образовне установе.

12. Мониторинг шума 
у износу                                                           3.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за мониторинг шума на територији 
АП Војводине у складу са чланом 15. Закона о шумама.

Корисник средстава ће бити организација која је добила овла-
шћење за обављање мониторинга шума на територији АП Војво-
дине, у складу са чланом 15. Закона о шумама.

13. Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима 
шума за које се доноси програм

у износу                                                           5.000.000,00 динара.

Средства ће се користити за пружање стручне и саветодавне 
подршке сопственицима шума за које се доноси програм, а у 
складу са чланом 71. Закона о шумама.

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шу-
мама, а наведени износ се распоређује пропорционално површи-
нама шума евидентираним у програмима газдовања по шумским 
подручјима, на подручју националног парка и површини шума 
којима газдују удружења сопственика шума.“

III

Тачка III мења се и гласи:

„Средства из тачке II подтачака 1, 2 и 4. додељују се путем кон-
курса, у складу са Правилником, осим преузетих обавеза.

Средства из тачке II подтачака 3, 6-8 и 11. додељују се путем 
конкурса, у складу са Правилником.

Средства из тачке II подтачка 5. додељују се директно, у скла-
ду са Закључком Владе АП Војводине број 023-36/2012 од 15. ок-
тобра 2012. године, а на основу комисијски установљене потребе 
санације.

Средства из тачке II подтачка 9. користиће се за исплату преу-
зетих обавеза.

Средства из тачке II подтачке 12. и 13. додељују се директно у 
складу са Законом о шумама.

Права и обавезе у коришћењу средстава регулисаће се угово-
ром између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.“

VI

У осталом делу Програм остаје непромењен.               

800.

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 4/10), а у вези са чланом 
79. став 3. Закона о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС”, 
број 18/10) и чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени 
лист АПВ”, број: 23/11, 3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 8. новем-
бра 2012. године,  д о н е л a  је

Р Е Ш Е Њ Е

I 

Овим решењем утврђују се Измене и допуне Годишњег про-
грама коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства 
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Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист 
АПВ“ број 15/12), обим средстава за спровођење овог програма, 
као и начин њиховог распоређивања.

II

Измене и допуне 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: 401-1287/2012 
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА 
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

I

У Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског 
фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2012. 
годину („Службени лист АПВ“ број: 15/12), (у даљем тексту Про-
грам), тачка I мења се и гласи:

“I

Средства за реализацију Годишњег програма коришћења сред-
става из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2012. 
годину, планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о 
Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 23/11, 3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс), у 
укупном износу од 37.000.000,00 динара, и то из:

1. Накнаде за ловне карте                   17.000.000,00 динара.
2. Накнаде за коришћење ловостајем заштићене дивљачи 

на територији АП Војводине          16.581.195,78 динара.
3. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – на-

менски приход                                    3.418.804,22 динара

Део средстава у износу од 3.000.000,00 динара, користиће се 
за исплату преузетих обавеза по уговору из Годишњег програма 
коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП 
Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“ број: 19/11).“

II

Tачка II мења се и гласи:

„ II

Овим Програмом утврђује се расподела средстава у укупном 
износу од 34.000.000,00 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            1.500.000,00 динара.

2. Програм заштите, унапређења и гајења ловостајем заштиће-
не ситне и крупне дивљачи и то:

 а) Изградња ловно-техничких објеката
 у износу                                            12.500.000,00 динара.

б) Реконструкцијa ловно техничких објеката  у ловиштима 
посебне намене,

 у износу                                              3.000.000,00 динара.

3. Научно-истраживачки и стручни рад 

а) истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини,
 у износу                                                 600.000,00 динара.

б) научно-истраживачки рад у делатности ловства
 у износу                                                 500.000,00 динара.

ц) едукација кадрова у ловству, путем семинара, израде еду-
кативних материјала и др.  

 у износу                                              1.000.000,00 динара.

4. Друге намене у складу са законом 

- набавка опреме за кориснике ловишта у АП Војводини 
(опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи и др.) 

 у износу                                            12.900.000,00 динара.

5. За накнаду штете коју је проузроковала дивљач
на неловним површинама, у износу            1.000.000,00 динара.

6. Израда информационог програма за делатност ловства у АП 
Војводини, у износу                                           1.000.000,00 динара.

III

Тачка III Програма мења се и гласи:

„III

Корисници средства из тачке II подтачка 1, 2 под а), 4. су ко-
рисници ловишта на територији АП Војводине.

Корисници средства из тачке II подтачка 2. под б) су корисници 
ловишта посебне намене на територији АП Војводине.

Корисници средства из тачке II подтачка 3. под а) и 3. под ц) 
су правна лица регистрована за делатност ловства са територије 
АП Војводине.

Корисници средства из тачке II подтачка 3. под б) су научно-
образовне установе.

Средства из тачке II подтачка 5. користиће се за накнаду штете 
власницима односно корисницима површина ван ловишта, коју 
им проузрокује ловостајем заштићена дивљач, сходно члану 88. 
Закона о дивљачи и ловству.

Средства из тачке II подтачка 6. користиће се за израду инфор-
мационог програма за делатност ловства на целој територији АП 
Војводине.“

IV

У осталом делу Програм остаје непромењен.

801.

На основу члана 4. Одлуке о образовању Буџетског фонда за 
воде Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
брoj 22/10) и чл. 33. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', брoj 
04/10), а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Служ-
бени лист АПВ”, број: 23/11, 3/2012-ребаланс и 29/2012-ребаланс) 
и члана 190. Закона о водама („Службени гласник РС“, број: 30/10 
и 93/12), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 14. новембра 2012. године,  д о н е л a  је

Р Е Ш Е Њ Е

I 
  
Овим решењем утврђују се Измене и допуне Годишњег про-

грама коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, 
број: 5/12 и 26/12), обим средстава за спровођење овог програма, 
као и начин њиховог распоређивања.

II

Измене и допуне Годишњег програма из тачке I овог решења, 
чини његов саставни део.
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III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-2221/2012 
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 ЗА 2012. ГОДИНУ

I

У Годишњем Програму коришћења средстава из буџетског 
фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину 

(„Службени лист АПВ“, број: 5/12 и 26/12) (у даљем тексту: Про-
грам) тачка I мења се и гласи:

„I

Приходи Буџетског фонда за воде АПВ за 2012. годину

Средства за реализацију Програма планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2012. годину (''Службени лист АПВ'', број 23/11, 3/12-реба-
ланс и 29/12-ребаланс),  у укупном износу од  1.960.453.772,31 
динара и то из:

- извора финансирања 01-00 Приходи из буџета у износу од 
                                                                              90.000.000,00 динара

-   извора финансирања 01-02 Приходи из буџета-наменски при-
ходи у износу од                                 1.775.504.000,00 динара и

-  нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-наменски 
приход  у износу од                                    94.949.772,31. динара

Приходи од накнада остварују се сходно члану 189. Закона о 
водама („Службени гласник РС“, број: 30/10 и 93/12) и то у сле-
дећим износима:

Уплатни рачун Накнада Износ

840-741562843-03 Накнада за коришћење водног добра 718.000.000,00

840-741563843-10 Накнада за испуштену воду 102.500.000,00

840-741565843-24 Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске 
управе 5.000.000,00

840-741566843-31 Накнада за одводњавање од правних  лица 600.000.000,00

840-741567843-38 Накнада за коришћење водних објеката и система 350.000.000,00

840-741568843-45 Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске уп-
раве 0,00

840-741569843-52 Сливна водна накнада од правних лица 4.000,00

УКУПНО 1.775.504.000,00

II

У тачки II Програма подтачка 4. мења се и гласи:

„4. Услуга за издавање обрачуна накнада за воде (преузете оба-
везе из 2011. године)                                          4.000.000,00 динара“

У истој тачки Програма подтачка 5. мења се и гласи:

„5. Радови и активности по Програму пословања ЈВП „Воде 
Војводине“ за 2012.                                     1.495.453.772,31 динара“.

У истој тачки Програма додаје се подтачка 8. која гласи:

„8. Изградња регионалних хидросистема за наводњавање и 
заштитних објеката                                       90.000.000,00 динара“ 

У истој тачки Програма речи „Укупно (1-7)“ и број 
„1.575.504.000,00“ мењају се и гласе: 

 „Укупно (1-8)                                                        1.960.453.772,31“
 

III

У тачки III став 6. мења се и гласи:

„Радове и активности спроводиће ЈВП „Воде Војводине“ по 
Програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2012. годину (та-
чка II, подтачка 5 овог Програма) у складу са Законом о водама 
(„Службени гласник РС“, број: 30/10 и 93/12).  Радови и актив-
ности ће се финансирати из накнаде за одводњавање, накнаде за 
коришћење водних објеката, сливне водне накнаде, делом из нак-
наде за коришћење водног добра и нераспоређеног вишка прихо-
да из ранијих година-наменски приход“.

У истој тачки додаје се став 9. који гласи „Изградња регионал-
них хидросистема за наводњавање и заштитних објеката (тачка 
II, подтачка 8. овог Програма) финансираће се из Прихода буџета 
АП Војводине.“

IV

У осталом делу Програм остаје непромењен.

802.

На основу члана 8. Одлуке о награђивању даровитих ученика 
основних и средњих школа ("Службени лист АПВ", број 17/05) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 14. 
новембра 2012. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е
О БРОЈУ ДИПЛОМА И НАГРАДА

 КОЈЕ ЋЕ СЕ ДОДЕЛИТИ ДАРОВИТИМ
 УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ МЕНТОРИМА

I

У 2012. години додељује се 10 специјалних диплома и новчаних 
награда даровитим ученицима, 32 дипломе, 31 новчана награда 
њиховим менторима и тренерима и 81 похвала ученицима, према 
списку утврђеном на седници Комисије за награђивање дарови-
тих ученика основних и средњих школа у Војводини, која је одр-
жана 7. новембра 2012. године. 
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 17-15/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

803.

На основу члана 5. став 3. Одлуке о додели годишњег признања 
у области спорта ("Службени лист АПВ", број 8/03) и чл. 33. и 
35 став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 14. новем-
бра 2012. године,   донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И  ЧЛАНОВА ОДБОРА

ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА 2012. ГОДИНУ

I

За председника и чланове Одбора за доделу признања у обла-
сти спорта за 2012. годину,  именују се:

за председника:
1. Mариника Чобану, покрајинска секретарка за спорт и ом-

ладину 

за чланове:
2. Марин Дујић - тренер 
3. Ивана Шешум - спортски функционер
4. Михаил Дудаш – врхунски спортиста 
5. Борис Зеленбаба – спортски новинар.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-121/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

804.

На основу члана 9. Одлуке о објављивању одлука и других 
аката органа Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 15/92) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 04/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 14. новембра 2012. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДИЈАНА КАТОНА, запослена у Покрајинском секретарија-
ту за образовање, управу и националне заједнице, именује се за 
одговорног уредника „Службеног листа Аутономне Покрајине 
Војводине“.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-116/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

805.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. године,  д о 
н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
 ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 СПОМЕН ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ 
У НОВОМ САДУ

I

Разрешава се дужности члан Надзорног одбора Спомен збирке 
Павла Бељанског у Новом Саду:

- Будимир Вуковић, чувар-координатор службе обез-
беђења у Спомен-збирци Павла Бељанског.

II

Именује се члан Надзорног одбора Спомен збирке Павла 
Бељанског у Новом Саду, до истека мандата Надзорном одбору:

- Иван Бркљач, чувар-координатор у Спомен-збирци Пав-
ла Бељанског.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-560/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

806.

На основу члана 133. став 2. 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 старе и пензионере у Молу 
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и 
чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10) 
у поступку разрешења директора Дома за старе и пензионере у 
Молу, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 14. новембра 2012. године,  д о н е л а   је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ИШТВАН НАЧА, дипломирани правник из Аде, р а з р е ш а в 
а  с е дужности директора Дома за старе и пензионере у Молу, на 
коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-00597/2008 од 12. новембра 2008. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-537/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

807.

На основу члана 133. став 2. 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 старе и пензионере у Молу 
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и 
чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10) 
у поступку именовања директора Дома за старе и пензионере у 
Молу, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 14. новембра 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ИШТВАН НАЧА, дипломирани правник из Аде, и м е н у ј е  
с е за директора Дома за старе и пензионере у Молу, на време од 
четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-538/2012 
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

808.

На основу члана 133. став 2. 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 социјал-
не заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину без 
родитељског старања "Споменак" у Панчеву ("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 разре-
шења вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину без 
родитељског старања "Споменак" у Панчеву, Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. 
године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗДЕНКА РАДОЈКОВИЋ, клинички психолог из Панчева, раз-
решава се дужности вршиоца дужности директора Дома за децу 
и омладину без родитељског старања "Споменак" у Панчеву, на 
коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војво-
дине, број: 022-532/2011 од 19. октобра 2011. године, на време до 
годину дана.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-510/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

809.

На основу члана 133. став 2. 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 социјал-
не заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину без 
родитељског старања "Споменак" у Панчеву ("Службени лист 
АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10) у поступку име-
новања директора Дома за децу и омладину без родитељског 
старања "Споменак" у Панчеву, Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. године,   
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗДЕНКА РАДОЈКОВИЋ, клинички психолог из Панчева, и м е 
н у ј е  се за директора Дома за децу и омладину без родитељског 
старања "Споменак" у Панчеву, на време од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-511/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

810.

На основу члана 133. став 2. 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 социјал-
не заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Вршцу 
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и 
чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10) у 
поступку разрешења директора Геронтолошког центра у Вршцу,  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 14. 
новембра 2012. године,  д о н е л а   је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, дипломирани психолог из Вршца, 
разрешава се дужности директора Геронтолошког центра у Вр-
шцу, на коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 022-00593/2008 од 12. новембра 2008. 
године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-557/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

811.

На основу члана 133. став 3. 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 социјал-
не заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Вршцу 
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и 
чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10) 
у поступку именовања вршиоца дужности директора Геронто-
лошког центра у Вршцу, Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 14. новембра 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, дипломирани психолог из Вршца,  и м е 
н у ј е  се за вршиоца дужности директора Геронтолошког центра 
у Вршцу, на време до годину дана.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-558/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

812.

На основу члана 133. став 2. 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 Бачкој Па-
ланци ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 
11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 
4/10) у поступку разрешења директора Геронтолошког центра у 
Бачкој Паланци, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 14. новембра 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

НАДА ЈУЛИНАЦ, дипломирани дефектолог из Бачке Палан-
ке разрешава се дужности директора Геронтолошког центра у 
Бачкој Паланци, на коју је именована Решењем Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00485/2008 од 29. сеп-
тембра 2008. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-475/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

813.

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 Бачкој Па-
ланци ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 
11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 
4/10) у поступку именовања вршиоца дужности директора Герон-
толошког центра у Бачкој Паланци, Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. године,   
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

НАДА ЈУЛИНАЦ, дипломирани дефектолог из Бачке Палан-
ке, именује се за вршиоца дужности директора Геронтолошког 
центра у Бачкој Паланци, на време до годину дана.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-476/2012
Нови Сад, 14. новембра 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

814.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и 35. став 
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. 
године,  д о н е л a  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Едука-
тивног центра за обукe у професионалним и радним вештинама, 
Нови Сад за 2012. годину, којe је донео Управни одбор Едукати-
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вног центра за обукe у професионалним и радним вештинама, 
Нови Сад, на седници одржаној  05.11.2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-561/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

815.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и 35. став 
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. 
године,  д о н е л a  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана  
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Нови Сад за 2012. годину, којe је усвојио Управни одбор 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Нови Сад, на седници од 05.11.2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-100/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

816.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист 
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 14. новембра 2012. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертифи-
кацију за 2012. годину, број: I-UО-05/2012 од 30.10.2012. године, 
који је усвојио Управни одбор Информативног центра за по-
словну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној 
30.10.2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-101/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

817.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Служ-
бени лист АПВ“, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. године, д о 
н е л о  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда 
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 
2012. годину, који је донео Управни одбор Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 33. седници 
одржаној 21. 09. 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-42/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

818.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Служ-
бени лист АПВ“, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 14. новембра 2012. године,  
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима за 2012. годину, који је донео Управни одбор Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 
36. седници одржаној 17. 10. 2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-169/2012 
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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819.

На основу члана 13. тачка 12. Одлуке о оснивању Jавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист 
АПВ“, број 10/02) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 14. новембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма по-
словања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад 
за 2012. годину, које је донео Управни одбор Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за 
урбанизам Војводине» Нови Сад, на XIX седници одржаној 06. 
новембра 2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-40/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

820.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion 
– VIP» («Службени лист АПВ«, број 14/04) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 8. новембра 2012. го-
дине,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програмa рада Фон-
да за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment 
Promotion – VIP»  за 2012. годину, који је донео Управни одбор 
Фонда за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment 
Promotion – VIP», на 58. седници одржаној 30.10.2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-47/2012
Нови Сад, 14. новембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

821.

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о    
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист 
АПВ" број 5/10, 8/10-исп. и 21/10 ) Одбор за административна и 
мандатна питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,  
на седници одржаној  14.  новембра    2012. године,  донео  је

О Д Л У К У
О   ДОПУНИ ОДЛУКЕ
 О ПОСЛАНИЦИМА 

НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012 и 
28/2012), у члану 1.  додају се алинеје:

„Председници одбора на сталном раду су: 

- Петар Андрејић, председник Одбора за утврђивање ис-
товетности покрајинских прописа на језицима у службе-
ној употреби,   

- Ненад Боровић, председник Одбора за сарадњу са Одбо-
рима Народне скупштине у остваривању надлежности 
Покрајине,  

- Др Жељко Видовић,председник одбора за организацију 
управе и локалну самоуправу, 

- Милош Гагић, председник Одбора за административна и 
мандатна питања,   

- Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, 
- Назарчић Стевица, председник Одбора за прописе,
- Маја Седларевић, председница Одбора за европске ин-

теграције и међурегионалну сарадњу, 
- Мирослав Шпановић, председник Одбора за безбед-

ност,
- Горан Гонђа, председник Одбора за представке и предло-

ге,   
- Боре Кутић, председник Одбора за међунационалне од-

носе,
- Ладислав Томић, председник Одбора за пољопривреду, 
- Драган Вулин, председник одбора за привреду, 
- Стојанка Лекић, председница Одбора за равноправност 

полова,
- Богдан Лабан, председник Одбора за приватизацију,

Посланици на сталном раду су: 

- Јелена Балашевић, 
- Предраг Берић,
- Бохуш Јан, 
- Србољуб Бубњевић, 
- Илија Војиновић,
- Дарко Вукоје,
- Александар Грмуша, 
- Бранислав Дамјанов, 
- Тања Докмановић, 
- Жирош – Јанкелић Анико, 
- Срђан Завишин, 
- Душан Инђић, 
- Никола Јаразамовић, 
- Зоран Јовановић, 
- Даниел Ковачић, 
- Живко Марковић – Бата, 
- Предраг Мијић, 
- Тихомир Нежић, 
- Славко Параћ,  
- Горан Пауновић, 
- Роберт Санто, 
- Сава Свирчевић, 
- Селеши Мр Ђенђи, 
- Јован Тишма, 
- Тобиаш Јожеф, 
- Тот Тамаш,
- Богдан Травица, 
- Даниел Унгур, 
- Жељко Црногорац,
- Наташа Лалић,
- Александар Мартон,
- Адам Паљов, 
- Гавра Аврамов,  
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- Урош Кандић, 
- Марко Марић,   
- Предраг Матејин, 
- Нада Бодрожић, 
- Јован Лазаров, 
- Предраг Гинцуљ, 
- Лаура Рајновић Еветовић, 
- Вера Угрчић Илић, 
- Павле Почуч, 
- Дамир Зобеница, 
- Савка Стратијев,
- Маријана Четојевић,  
- Саша Сантовац
- Миленко Јованов „  

 
Члан 2.

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

Одбор за административна и мандатна питања 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 

01 Број: 020-36/12
Нови Сад,  14. новембар   2012. године

Председник
Милош Гагић,с.р.

822.

На основу члана 53. Покрајинскe скупштинскe одлукe о 
покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 4/2010, 4/2011, 20/2012, 
26/2012), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне покрајине Војводине ("Сл.гласник РС", број 99/2009) 
и Правилником о сталним судским тумачима ("Сл.гласник РС", 
број 35/2010), покрајински секретар за образовање, управу и на-
ционалне заједнице расписује 

ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

 СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА
 ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШИХ СУДОВА

 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
 ВОЈВОДИНЕ

I

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

1. Вишег суда у Новом Саду, за:
- енглески језик – 1; мађарски језик – 1; немачки језик – 1; 

ромски језик – 2; грчки језик – 1; кинески језик – 1; ру-
сински језик – 1;  словачки језик – 1; македонски језик – 
1; албански језик – 2; румунски језик – 1; руски језик- 1; 
италијански језик – 1; француски језик – 1;  гестовни го-
вор – 1.

2. Вишег суда у Сомбору, за:
- француски језик – 1; мађарски језик – 2;  немачки језик 

– 2;  енглески језик – 2;  румунски језик – 1;  албански је-
зик – 1; русински језик – 1; кинески језик – 1; руски је-
зик – 1; хебрејски језик – 1; хрватски језик – 1; македон-
ски језик – 1;  гестовни говор – 1.

3. Вишег суда у Зрењанину, за:
- македонски језик – 1;  кинески језик – 1;  норвешки језик 

– 1;  грчки језик – 1; шведски језик – 1; дански језик – 1; 
ромски језик – 1; мађарски језик – 1; италијански језик 
– 1; арапски језик – 1; гестовни говор – 1.

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

– 1; мађарски језик – 1; бугарски језик – 1; руски језик – 
1; грчки језик – 1; турски језик – 1; италијански језик – 
1; словеначки језик – 1; пакистански језик – 1; персијски 
језик – 1; гестовни говор – 1.

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

зик – 1; румунски језик – 1; турски језик – 2; ромски је-
зик – 2; фламански језик – 1; холандски језик – 1; албан-
ски језик – 2; паштунски језик – 1; мађарски језик – 2; 
словачки језик – 1; чешки језик – 1; француски језик – 1; 
дански језик – 1; гестовни говор - 2.

6. Вишег суда у Панчеву, за:
- француски језик – 1; руски језик – 1; мађарски језик – 1; 

италијански језик – 2; енглески  језик – 1; кинески језик 
– 2;  ромски језик – 2; јерменски језик – 2; хрватски језик 
- 2; русински језик – 2; чешки језик – 2; бугарски језик 
– 2; македонски језик – 2; словеначки језик – 2; гестовни 
говор - 4.

II

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

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

нову извода из матичне књиге рођених или личне карте (би-
ометријска лична карта мора бити очитана));

2. да је држављанин Републике Србије (испуњавање услова до-
казује се на основу уверења о држављанству);

3. да има пребивалиште на територији АП Војводине (испуња-
вање услова доказује се на основу личне карте);

4. да има најмање високо образовање (испуњавање услова до-
казује се на основу дипломе односно уверења о високом об-
разовању); 

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

6. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(испуњавање услова доказује се на основу уверења надлеж-
ног суда, које не сме бити старије од шест месеци, да се про-
тив кандидата не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (кандидат при-
бавља сам) и уверења надлежне Полицијске управе МУП 
РС, које не сме бити старије од шест месеци, да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (по 
службеној дужности пре постављања прибавља покрајински 
секретаријат за прописе, управу и националне заједнице)).

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

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

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

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

III

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

IV

Комисија коју образује покрајински секретар, разматра прија-
ве кандидата и поднете доказе, те ради доказивања испуњености 
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посебних услова спроводи проверу знања језика и правне терми-
нологије, а трошкове провере сноси кандидат.

V

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова из тачке II 
овог огласа достављају се у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, упра-
ву и националне заједнице, Бул. М.Пупина број 16, 21000 Н.Сад.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, неће бити узете у разматрање.

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

VI

За подношење пријаве на оглас, кандидат уплаћује републич-
ку административну таксу у износу од 250,00 динара на рачун 
Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, позив на број 97 
11-223.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број: 128-74-4/2012
Дана: 21.11.2012. године

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor s.r.

(мр Андор Дели с.р.)     

823.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице , д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИЧКОГ  
КОМПЛЕТА ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

- Хрватска почетница 1. дио,
Хрватска почетница 2. дио, 

Радна биљежница уз хрватску почетницу 1. дио
 и Радна биљежница уз хрватску почетницу 2. дио,

 за први разред основне школе, на хрватском језику,
аутора  Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Остојић

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватска почетница 1. дио, 
Хрватска почетниоца 2. дио, Радна биљежница уз хрватску почет-
ницу 1. дио и Радна биљежница уз хрватску почетницу 2. дио, за 
први разред основне школе, на хрватском језику, аутора  Анкице 
Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Остојић и рецензената Зоре 
Филиповић,Стјепана Храњеца и Невенке Пух, као уџбеничког 
комплета за наставни предмет Хрватски језик за први разред ос-
новне школе на хрватском језику, од школске 2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-246/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године 

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)

824.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице ,д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИЧКОГ 
КОМПЛЕТА ЗА ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

- Хрватски језик 2. и Хрватска читанка 2,
за други разред основне школе,

 на хрватском језику, аутора Анкице Шпанић, 
Јадранке Јурић и Елеоноре Остојић

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватски језик 2. и Хрват-
ска читанка 2, за други разред основне школе, на хрватском јези-
ку, аутора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Остојић 
и рецензената Зоре Филиповић,Стјепана Храњеца и Невенке Пух, 
као уџбеничког комплета за наставни предмет Хрватски језик 
за други разред основне школе на хрватском језику, од школске 
2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-247/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)

825.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице ,д о н е о    ј е
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Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИЧКОГ 
КОМПЛЕТА ЗА ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

- Хрватски језик 3. и Хрватска читанка 3,
за трећи разред основне школе, 

на хрватском језику, аутора Анкице Шпанић,
 Јадранке Јурић и Елеоноре Остојић

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватски језик 3. и Хрват-
ска читанка 3, за трећи разред основне школе, на хрватском јези-
ку, аутора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Остојић 
и рецензената Зоре Филиповић,Стјепана Храњеца и Невенке Пух, 
као уџбеничког комплета за наставни предмет Хрватски језик 
за трећи разред основне школе на хрватском језику, од школске 
2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-248/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)

826.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице ,д о н е о     ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИЧКОГ 
КОМПЛЕТА ЗА ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

- Хрватски језик 4. и 
Хрватска читанка 4,за четврти разред основне школе, 

на хрватском језику, 
аутора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић

 и Елеоноре Остојић

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватски језик 4. и Хрват-
ска читанка 4, за четврти разред основне школе, на хрватском је-
зику, аутора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Остојић 
и рецензената Зоре Филиповић,Стјепана Храњеца и Невенке Пух, 
као уџбеничког комплета за наставни предмет Хрватски језик за 
четврти разред основне школе на хрватском језику, од школске 
2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-249/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)

827.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИЧКОГ
 КОМПЛЕТА ЗА ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

- Хрватски језик 5.
 и Радна биљежница уз уџбеник хрватски језик 5.

 аутора Марцеле Бобан, Ане Месић,
Елеоноре Остојић  и Дуње Мерклер

 и Хрватска читанка 5. и Радна биљежница уз хрватску 
читанку 5,

 аутора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер, 
Звонимира Диклића и Јоже Скока

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватски језик 5. и Радна 
биљежница уз уџбеник хрватски језик 5. аутора Марцеле Бобан, 
Ане Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрватска читан-
ка 5. и Радна биљежница уз хрватску читанку 5, аутора Елеоноре 
Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира Диклића и Јоже Скока, за 
пети разред основне школе, на хрватском језику, као уџбеничког 
комплета за наставни предмет Хрватски језик за пети разред ос-
новне школе на хрватском језику, од школске 2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-250/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)

828.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице , д о н е о    ј е



Страна 1638 - Број 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 21. новембар 2012.

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИЧКОГ 
КОМПЛЕТА ЗА ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

- Хрватски језик 6. и Радна биљежница
 уз уџбеник хрватски језик 6. 

аутора Марцеле Бобан, Ане Месић, Елеоноре Остојић
 и Дуње Мерклер и Хрватска читанка 6. 

и Радна биљежница уз хрватску читанку 6, 
аутора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер, 

Звонимира Диклића и Јоже Скока

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватски језик 6. и Радна 
биљежница уз уџбеник хрватски језик 6. аутора Марцеле Бобан, 
Ане Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрватска чи-
танка 6. и Радна биљежница уз хрватску читанку 6, аутора Елео-
норе Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира Диклића и Јоже Скока, 
за шести разред основне школе, на хрватском језику, као уџбе-
ничког комплета за наставни предмет Хрватски језик за шести 
разред основне школе на хрватском језику, од школске 2012/2013. 
године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-251/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)

829.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице , д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИЧКОГ 
КОМПЛЕТА ЗА ХРВАТСКИ ЈЕЗИК 

- Хрватски језик 7.
и Радна биљежница уз уџбеник хрватски језик 7. 

аутора Марцеле Бобан, Ане Месић, Елеоноре Остојић 
и Дуње Мерклер и Хрватска читанка 7.

 и Радна биљежница уз хрватску читанку 7, 
аутора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер,

 Звонимира Диклића и Јоже Скока

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватски језик 7. и Радна 
биљежница уз уџбеник хрватски језик 7. аутора Марцеле Бобан, 
Ане Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрватска читан-
ка 7. и Радна биљежница уз хрватску читанку 7, аутора Елеоноре 

Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира Диклића и Јоже Скока, за 
седми разред основне школе, на хрватском језику, као уџбеничког 
комплета за наставни предмет Хрватски језик за седми разред ос-
новне школе на хрватском језику, од школске 2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-252/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)

830.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 102. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. За-
кона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени 
гласник РС“ број 72/09), чланом 14. став 1. и 2. Закона о нацио-
налним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ 
број 72/2009), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12), покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не заједнице , д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИЧКОГ 
КОМПЛЕТА ЗА ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

- Хрватски језик 8. и Радна биљежница
 уз уџбеник хрватски језик 8. аутора Марцеле Бобан, 

Ане Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер
 и Хрватска читанка 8. и Радна биљежница

 уз хрватску читанку 8, аутора Елеоноре Остојић, 
Дуње Мерклер, Звонимира Диклића и Јоже Скока

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИЧ-
КИ КОМПЛЕТ ЗА   ХРВАТСКИ ЈЕЗИК – Хрватски језик 8. и 
Радна биљежница уз уџбеник хрватски језик 8. аутора Марцеле 
Бобан, Ане Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрват-
ска читанка8. и Радна биљежница уз хрватску читанку 8, ау-
тора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира Диклића и 
Јоже Скока, за осми разред основне школе, на хрватском језику, 
као уџбеничког комплета за наставни предмет Хрватски језик 
за осми разред основне школе на хрватском језику, од школске 
2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-253/2011-01
Дана:  15. 11.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели,с.р.)
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831.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службе-
ни гласник Републике Србије", број 99/2009), чланова 21. и 
51. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви ("Службени лист Аутономне Покрајине Војводине", број 
04/2010, 04/2011 и 20/2012) а у вези члана 124. став 8. Закона 
о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", 
број 24/2011) и овлашћења покрајинског секретара (Решење 
број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. године), у поступку да-
вања сагласности за именовање директора Центра за социјални 
рад "Оџаци" Оџаци, д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МИЛКЕ МАНДИЋ, 
дипломираног социјалног радника из Оџака на дужност дирек-
тора Центра за социјални рад "Оџаци" Оџаци.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-559/2012
Нови Сад, 15. новембар 2012. године

По овлашћењу 
покрајинског секретара

подсекретар
Новка Мојић , с.р.

832.

На основу члана 19. Закона о сточарству ("Службени гласник 
РС", број 41/09 и 93/12) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона о утврђи-
вању надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, број 
99/09 и 67/2012 - одлука УС), а у вези са чланом 8. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП  Војводине за 2012. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 23/11, 3/12-ребаланс и 29/12-реба-
ланс) и Програмом унапређења сточарства у АП Војводини за 
2012. годину („Службени лист АПВ“, број: 31/12), Покрaјински се-
кретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ,распи-
сује 

К О Н К У Р С

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
ЗA СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА 

КОД ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА
 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ

Средства за спровођење Годишњег програма мера  код одгаји-
вачког програма у АП Војводини за 2012. годину (у даљем тексту: 
Програм), у износу од 66.926.000,00 динара користиће се за:  

а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, 
свињарству, овчарству и   козарству, живинарству, код ко-
питара и у пчеларству; и 

б) пословима контроле спровођења програма.
Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се у обиму 

и висини јединичне цене утврђене у  табелама 1. до 6. за сваки 
меру рада, а према динамици прилива средстава обезбеђеним за 
те намене, и то: 

Табела 1. Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству

Ред.
бр.

Назив мере Планирани обим 
мера 

Цена по једини-
ци мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе говеда

Подолска раса

1. Селекцијске смотре 280 350 98.000

Буша  

1. Селекцијске смотре 96 350 33.600

2. Контрола продуктивности уматичених крава    12 2.000 24.000

Племените расе говеда  

Сименталска раса  

1. Селекцијске смотре  4.915 300 1.474.500

2. Линеарна оцена првотелки 300 200 60.000

3. Контрола млечности уматичених крава 2.314 1.350 3.123.900

4. Контрола биковских мајки 6 3.000 18.000

5. Перформанс тест бикова 3 25.000 75.000

6. Биолошки тест бикова 4 20.000 80.000

7. Прогени тест на млечност 4 30.000 120.000

    Холштајн-фризијска раса  

1. Селекцијске смотре  33.150 300 9.945.000

2. Линеарна оцена првотелки 1.200 200 240.000

3. Контрола млечности уматичених крава 11.900 1.350 16.065.000

4. Контрола биковских мајки 230 3.000 690.000

5. Перформанс тест бикова 3 25.000 75.000

6. Биолошки тест бикова 5 20.000 100.000

7. Прогени тест на млечност 4 30.000 120.000

СВЕГА ГОВЕДАРСТВО:   32.342.000
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Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Ред.
бр.

Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по једини-
ци мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе

Мангулица

1. Контрола продуктивности уматичених крмача 154 300 46.200

2. Контрола продуктивности уматичених нерастова 5 900 4.500

Племените расе  

1. Селекцијске смотре свиња 30.668 100 3.066.800

2. Контрола продуктивности уматичених крмача 26.075 300 7.822.500

3. Контрола продуктивности уматичених нерастова 900 900 810.000

4. Одабирање и контрола нерастовских мајки  676 3.000 2.028.000

5. Перформанс тест нерастова  620 3.000 1.860.000

6. Перформанс тест назимица 12.000 300 3.600.000

7. Биолошки тест нерастова 40 5.000 200.000

СВЕГА СВИЊАРСТВО:   19.438.000

Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству и  козарству

Ред.
бр.

Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по једини-
ци мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе оваца

   Цигаја, виторога жуја

1. Селекцијске смотре оваца 1.700 100 170.000

2. Контрола продуктивности оваца 1.067 300 320.100

Племените расе оваца  

1. Селекцијске смотре оваца 10.344 100 1.034.400

2. Контрола продуктивности оваца 6.340 300 1.902.000

3. Перформанс тест овнова 13 2.800 36.400

4. Биолошки тест овнова 7 2.000 14.000

5. Прогени тест овнова 3 3.500 10.500

Племените расе коза  

1. Селекцијске смотре коза 1.500 100 150.000

2. Контрола продуктивности коза 1.027 300 308.100

3. Контрола млечности коза 515 1.300 669.500

4. Биолошки тест јарчева 4 2.000 8.000

СВЕГА ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО:   4.623.000

Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству 

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по једини-

ци мере/дин
Укупно
динара

Аутохтоне расе живине

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

1. Идентификација и обележавање 890 150 133.500

2. Контрола продуктивних својстава 635 150 95.250

Економске расе и хибриди  

1. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у одгоју 230.178 4 920.712

2. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у експлоата-
цији 233.000 4 932.000

3. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у одгоју 16.197 4 64.788
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4. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у експлоатацији 19.065 4 76.260

5. Контрола чистих раса кокошака 2.431 10 24.310

6. Контрола матичних јата ћурака 2.288 10 22.880

7. Тест бројлера 2.458 150 368.700

8. Тест носиља конзумних јаја 984 150 147.600

СВЕГА ЖИВИНАРСТВО:   2.786.000

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по једини-

ци мере/дин
Укупно
динара

Расе коња намењене спорту

 - Енглески пунокрвни коњ,   Липицанер

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 203 3.000 609.000

2.

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

газдинствима 

29 16.000 464.000

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, који 
потичу из сопствене производње на ергелама 69 7.000 483.000

4.
Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, 

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима 

80 7.000 560.000

5. Лиценцирање пастува 10 7.000 70.000

Расе касача  

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 7 3.000 21.000

2.
Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, 

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима  

5 7.000 35.000

3. Лиценцирање пастува 3 7.000 21.000

Балкански магарац  

1. Селекцијске смотре 120 400 48.000

СВЕГА КОПИТАРИ:   2.311.000

Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по једини-

ци мере/дин
Укупно
динара

1. Квалитетне пчелиње матице из линија  1.781 80 142.480

2. Перформанс тест линија 7 30.000 210.000

3. Прогени тест пчелињих матица 1 35.000 35.000

4. Селекција пчела на продуктивност 7 4.500 31.500

5. Праћење нових екотипова домаће "carnice" 1 30.000 30.000

6. Тест трутовских мајки 1 25.020 25.020

СВЕГА ПЧЕЛАРСТВО:  474.000
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Средстава из Одгајивачког програма у укупном износу од 
66.926.000,00 динара расподелиће се у односу 50,0% за рад ос-
новних одгајивачких организација и организација са посебним 
овлашћењима (33.463.000,00 динара), 30,0% за рад регионалних 
одгајивачких организација (20.078.324,00 динара), 12,6% за рад 
главне одгајивачке организације (8.432.676,00 динара) и 7,40% 
за  обављање послова контроле спровођења Програма, које врши 
главна одгајивачка организација (4.952.000,00 динара).  

Право на подношење пријаве за коришћење средстава под та-
чком а) имају одгајивачке организације и организације са посеб-
ним овлашћењима са територије АП Војводине, које испуњавају 
услове из члана 7, 8, 9. и 10. Закона о сточарству (''Службени гла-
сник РС'', број 41/09 и 93/12).

Право на подношење пријаве за коришћење средстава под та-
чком б)  имају одгајивачке организације са територије АП Војво-
дине, које испуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству 
(''Службени гласник РС'', број 41/09 и 93/12). 

Уколико се средства према овом Програму, на основу приспеле 
конкурсне документације, не реализују у целости, истa се одлу-
ком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство преусмеравају на одгајивачке мере код других врста 
стоке (табеле 1-6.), а до планираног максималног годишњег оби-
ма одгајивачких мера предвиђеног Дугорочним програмом мера 
за спровођење одгајивачког програма у Аутономној Покрајини 
Војводини за период 2010-2014. године ("Службени лист АПВ", 
број: 12/10, 15/11)– у даљем тексту: Дугорочни програм.

Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера 
од обима  предвиђеног конкурсом, а највише до максималног 
годишњег обима појединих мера утврђених Дугорочним програ-
мом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно нижа.     

Основне одгајивачке организације и организације са посебним 
овлашћењима (члан 7. и 10. Закона о  сточарству) конкуришу за 
надокнаду трошкова и остварују право на средства, преко Регио-
налне одгајивачке организације (члан 8.), на чијој  су територији 
извршавали послове, а која контролише њихов рад и обрађује до-
бијене податке. Регионална одгајивачка организација прикупље-
ну конкурсну документацију од организација на свом терену, са 
збирним списком организација које испуњавају услове конкурса, 
доставља овом Секретаријату. 

Потребна документација: а) Пријава на конкурс; б) Извод из 
Годишњег програма мера  за спровођење одгајивачког програма 
подносиоца захтева, податке о подручју на коме се спроводи про-
грам, податке о кадровској и техничкој опремљености за спро-
вођење програма; в) Пријава по врстама стоке; г) Фотокопија депо 
картона; д) Оверена фотокопија дипломе лица које ради на посло-
вима мера за спровођење одгајивачког програма код подносиоца 
захтева; ђ) Оверена фотокопија радне књижице; е) Фотокопија 
решењa издатог од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде о упису у Регистар одгајивачких организа-
ција и организација са посебним овлашћењима на основу чл. 7, 8, 
9. и 10. Закона о сточарству ("Службени гласник РС", број 41/09 и 
93/12); ж) Регионална одгајивачка организација треба да достави 
и збирни списак Основних одгајивачких организација на својој 
територији, које испуњавају услове конкурса.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подноси-
оца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспе-
лих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за 
оцену пријава су квалитет поднете конкурсне документације. 

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

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

Подносилац пријаве може једном пријавом конкурисати за до-
делу средстава за више намена (табеле 1-6.). 

Потребна конкурсна документација подноси се закључно са 
30.11.2012. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16,  са назнаком: "Koнкурс за одгаји-
вање стоке".

Текст  Конкурса и  Пријава на конкурс налазе се на сајту Секре-
таријата:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматране.  

Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-267.  

833.

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету 
АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АП Војводине“ 
бр. 23/11, 3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс) и тачке IV став 2. Го-
дишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
развој ловства АП Војводине за 2012. годину („Службени лист 
АП Војводине“, бр. 15/12 и 32/12) Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр. 16. расписује

К О Н К У Р С
 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
 ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ
 ЗА  2012 ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство  (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2012. 
години путем овог конкурса средства у износу до 32.000.000,00 
динара за реализацију следећих активности:

1. Израду и реализацију програма и пројеката изградње или 
адаптације објеката за привремено складиштење одстреље-
не дивљачи, објеката за обраду и расецање дивљачи на стра-
тешки-функционалним локацијама, у износу до 1.500.000,00 
динара.

2. Реализација програма заштите и унапређења, гајења ло-
востајем заштићене ситне и крупне дивљачи, у износу до 
12.500.000,00 динара, и то за:

а) Изградњу ловно - техничких објеката:
- прихватилишта за фазанске пилиће,
- појилишта за дивљач и
- уређење полигона за фазане, 

б) Реконструкцијa ловно техничких објеката у ловиштима 
посебне намене, у износу до 3.000.000,00 динара.

3. Научно-истраживачки и стручни рад, у износу до 2.100.000,00 
динара.

а) истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини за 
ловну сезону 2013/2014 годину; 

б) научно-истраживачки рад у делатности ловства; 
ц) едукација кадрова у ловству, путем семинара, израде 

едукативних материјала и др.. 
4. Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству, у из-

носу до 12.900.000,00 динара, за набавку опреме за корисни-
ке ловишта у АП Војводини, и то за:

- компјутере, 
- ловочуварска одела, 
- двогледе и 
- другу опрему - мопед. 

Право учешћа на конкурсу имају:

За средства из тачаке 1, 2. а. и 4. -  Корисници ловишта са тери-
торије АП Војводине.

За средства из тачаке 2. б. - Корисници ловишта посебне наме-
не са територије АП Војводине.

За средства из тачке 3. а. и ц. -  Правна лица регистрована за 
делатност ловства са територије АП Војводине.

За средства из тачке 3. б. -  Научно образовне установе.
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Потребна документација за све подносиоце пријаве су:

- Пријава на конкурс;
- Фотокопија картона депонованих потписа;
- Фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за 

привредне регистре;
- Фотокопија ПИБ обрасца;
- Фотокопија решења о додели ловишта на коришћење

Поред наведене документације подносиоци пријава прилажу и 
следећу документацију:

 За тачку 1.

- Програм изградње или адаптације објеката за привремено 
складиштење одстрељене дивљачи и/или објеката за обра-
ду и расецање дивљачи, са пројектном документацијом која 
садржи техничко-технолошки пројекат са калкулацијом 
трошкова са ПДВ- ом за сваки објекат из програма;

- Доказ о покренутом поступку код надлежног органа, за до-
бијање дозволе за изградњу/адаптацију објеката за привре-
мено складиштење одстрељене дивљачи и/или објеката за 
обраду и расецање дивљачи на утврђеној локацији;

- Доказ о покренутом поступку код министарства надлежног 
за ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по 
поднетом програму, мора да испуњава објекат за привремено 
складиштење одстрељене дивљачи и/или објекат за обраду и 
расецање дивљачи;

- Оверен извод из годишњег плана одстрела високе дивљачи 
за ловну 2012/2013 годину.

За тачку 2.а.   

- Предмер и предрачун радова (са назначеном локацијом), 
скицом пројекта за изградњу прихватилишта за фазанске 
пилиће, појилишта за дивљач и уређења полигона за фазане 
и исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ.

За тачку 2. б. 

- Предмер и предрачун радова (са назначеном локацијом), 
скицом пројекта за реконструкцију ловно-техничких објека-
та у ловиштима посебне намене, са исказаним трошковима 
материјала и рада са ПДВ и овером од стране лиценцираног 
лица (стручне службе).

За тачку 3.

- Доказ о регистрацији правног лица за делатност ловства; 
- Доказ о регистрацији научно истраживачке установе; 
- Кратак опис пројекта на који се конкурише са специфика-

цијом трошкова. 

За тачку 4.

- Фотокопију уговора о раду за запосленим ловочуваром и 
оверен извод из годишњег плана одстрела високе дивљачи 
за ловну 2012/2013 годину.

Учесници конкурса подносе пријаву на конкурс коју могу преу-
зети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, 
соба 45) или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Крајњи рок за подношење пријава на конкурс са осталом по-
требном документацијом  је закључно са 5.12.2012. године.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује 
покрајински секретар за пољопривреду, водоприведу и шумар-
ство.

У случају потребе Секретаријат задржава право да од подноси-
оца пријаве затражи додатну документацију.

Критеријум за оцену пријава је квалитет поднете конкурсне 
документације.

Предност приликом доделе средстава имаће корисници који су 
извршили уплату накнаде за коришћење ловостајем заштићених 
врста дивљачи у ловној 2012/2013. години. 

Средства по тачки 1. овог конкурса доделиће се оним корисни-
цима ловишта који, поред осталих услова, испуњавају и услов да 
имају планирани годишњи одстрел високе дивљачи не мањи од 
150 комада.

Средства по тачки 2. овог конкурса доделиће се корисницима 
ловишта до износа од 300.000,00 динара за прихватилишта фазан-
ских пилића, односно до износа од 70.000,00 динара за изградњу 
бунара са појилиштем за дивљач. За изградњу и уређење полиго-
на за фазане доделиће се средства до износа од 70.000,00 динара. 

Средства по тачки 3.а. овог конкурса доделиће се правном лицу 
регистрованом за делатност ловства, у износу до 600.000,00 ди-
нара. 

Средства по тачки 3.б. овог конкурса доделиће се научно-ис-
траживачким установама за научно-истраживачки рад у области 
ловства, у износу до 500.000,00 динара. 

Средства по тачки 3.ц. овог конкурса доделиће се правном лицу 
регистрованом за делатност ловства, у износу до 1.000.000,00 ди-
нара. 

Средства по тачки 4. овог конкурса доделиће се корисницима 
ловишта до износа од 30.000,00 динара за набавку компијутера, 
односно до износа од 15.000,00 динара за набавку ловочуварског 
одела у складу са правилником о ловочуварској служби („Служ-
бени гласник РС“, број 84/11), за набавку двогледа за кориснике 
ловишта, а до износа од 60.000,00 динара и за набавку друге опре-
ме - мопеда до износа од 50.000,00 динара.   

Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси 
покрајински секретар за пољоприведу, водопривреду и шумар-
ство.

Рок за завршетак активности по одабраним пројектима је до 
годину дана од дана дознаке средстава.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, 
као и услови и начин коришћења средстава регулисаће се угово-
ром. 

Пријаве се подносе на адресу Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр. 16,  са назнаком „Конкурс за доделу средста-
ва из Буџетског фонда за развој ловства 2012“. 

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се не враћа.
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/487-44-07

834.

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету 
АП Војводине за 2012.годину (''Службени лист АП Војводине'' 
бр. 23/11, 3/12 – ребаланс буџета и 29/12 - ребаланс буџета) и Го-
дишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
шуме АП Војводине за 2012. годину, (''Службени лист АП Војво-
дине'', бр. 9/12, 32/12), а у складу са Правилником о ближим усло-
вима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег 
програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Репу-
блике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине 
(''Службени гласник РС'' бр. 32/2011) у даљем тексту: Правилник, 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство Нови Сад, расписује 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
 АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство  (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2012. 
години путем овог конкурса средства у износу до 115.300.000,00 
динара за реализацију следећих послова:
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1. Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у др-
жавној својини на укупној површини до 675 хектара, са јединич-
ном ценом 120.000,00 динара по хектару (са мерама неге до пет 
година), у укупном износу до 81.000.000,00 динара.

Средства се додељују за пошумљавање шумског земљишта у 
државној својини, пољопривредног земљишта у складу са Зако-
ном о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на којем 
је дозвољено пошумљавање.

Средства се додељују са динамиком исплате 70% након потпи-
сивања уговора, а 30% по пријему радова након једног вегетаци-
оног периода.

2. Мелиорација деградираних шума и шикара на укупној по-
вршини до 170 хектара, са јединичном ценом 90.000,00 динара 
по хектару (са мерама неге до пет година), у укупном износу до 
15.300.000,00 динара. 

Средства се додељују за пошумљавање површина добијених 
чистим сечама извршеним ради мелиорације.

Средства се додељују са динамиком исплате 70% након потпи-
сивања уговора, а 30% по пријему радова након једног вегетаци-
оног периода.

3. Нега и одржавање шумских засада на укупној површини до 
950 хектара, са јединичном ценом 20.000,00 динара по хектару, у 
укупном износу до 19.000.000,00 динара

Средства се додељују за следеће врста радова:
- осветљавање подмлатка и друге мере неге младих при-

родних састојина,
- за чишћење од непожељних врста у засадима старости 6-

20 година,
- за прве прореде у шумским засадима и интензивним за-

садима меких лишћара старости 8-12 година.

Средства се додељују након извршених радова.

Евентуални трошкови ПДВ по свим тачкама овог конкурса 
урачунати су у јединичне и укупне цене послова.

Право учешћа на конкурсу имају:
- За средства из тачке 1. – правна лица из члана 70. Закона 

о шумама са територије АП Војводине
- За средства из тачке 2. и 3. – правна лица из члана 70. За-

кона о шумама и правна лица сопственици шума, са те-
риторије АП Војводине.

Учесници конкурса подносе пријаву на конкурс са пратећим 
обрасцима и потребном документацијом.

Пријава и обрасци се могу преузети у Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 45) или са сајта Се-
кретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Потребна документација:
- пријава на конкурс
- фотокопија картона депонованих потписа,
- фотокопија потврде о регистрацији код надлежног орга-

на,
- фотокопија ПИБ-обрасца,
- потврда надлежног органа о измирењу обавеза на осно-

ву пореза и осталих јавних прихода (оригинал, не старија 
од 30 дана).

Уз напред наведену документацију потребно је за сваку поједи-
начну тачку доставити и следеће:

- За средства из тачке 1.
- за пошумљавање шумског земљишта обухваћеног осно-

вама газдовања шумама: списак површина предвиђених 
за пошумљавање са спецификацијом трошкова (образац 
ПДО-1), а ако пошумљавање није планирано основом и 
пројекат извођења радова (образац ПДО-2);

- за пошумљавање земљишта које није обухваћено ос-
новама газдовања шумама (обрадиво пољопривред-
но земљиште и остало земљиште на којем је дозвоље-
но пошумљавање): списак површина предвиђених за 
пошумљавање са спецификацијом трошкова (образац 

ПДН-1), пројекат извођења радова посебно за сваку пар-
целу или групу суседних парцела (образац ПДН-2), из-
вод из листа непокретности за предметно земљиште 
(оригинал, не старији од 30 дана), копију катастарског 
плана за предметне парцеле (може фотокопија), а ако 
се ради о обрадивом пољопривредном земљишту I до V 
класе и фотокопију сагласности за промену намене изда-
ту од стране надлежног органа.

- За средства из тачке 2. – списак површина (са трошкови-
ма) предвиђених за мелиорацију (образац МЕЛ-1), а ако 
радови нису планирани основом и пројекат извођења ра-
дова (образац МЕЛ-2) и копију записника шумарског ин-
спектора о потреби извођења радова.

- За средства из тачке 3. - списак површина (са трошкови-
ма) предвиђених за негу и одржавање (образац НЕГ-1), а 
ако радови нису планирани основом и пројекат извођења 
радова (образац НЕГ-2) и копију записника шумарског 
инспектора о потреби извођења радова.

За послове из тачака 1, 2. и 3. код којих се радови изводе у под-
ручјима под заштитом, а нису планирани основама газдовања 
шумама, неопходно је приложити и услове (мишљење) Завода за 
заштиту природе Војводине.

За послове из тачака 2. и 3. неопходно је поседовање важеће 
(или у поступку давања сагласности) основе газдовања шумама 
из које се подаци уносе у предвиђене обрасце.

Подносиоци пријава могу конкурисати за радове из тачака 1 и 
2. започете од 1. новембра 2012. године (ако до сада нису за њих 
добијали буџетска средства по програмима из претходних годи-
на), а за радове из тачке 3. планиране у 2013. години.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију.

Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака 
подносе посебну пријаву за сваку тачку. За послове из једне тачке 
који се обављају на више локација подноси се једна пријава уз 
коју се прилажу припадајући обрасци са документацијом за сваку 
појединачну локацију. 

Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом 
подноси се  закључно са 05.12.2012. године.

Пријаве са пратећим образцима и потребном документацијом 
предају се у штампаном и у електронском облику (на приложеном 
CD или електронском поштом на адресу nenad.radosavljevic@
vojvodina.gov.rs) са назначеним подносиоцем пријаве и тачком 
конкурса на коју се пријава односи. 

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује 
покрајински секретар за пољопривреду, водоприведу и шумар-
ство.

Критеријум за оцену пријава је квалитет поднете конкурсне 
документације.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољоприведу, водопривреду и шумарство.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава  
регулисаће се уговором.

Рок за реализацију послова је до годину дана од дана дознаке 
средстава.

Пријаве се подносе на адресу Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр. 16,  са назнаком ''Конкурс за Буџетски фонд 
за шуме 2012''. 

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/ 487-44-07

835.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2012.годину (''Службени лист АПВ'' број 23/11, 
3/12-ребаланс и 29/12-ребалнс) и Решења о утврђивању Програ-
ма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012.години, 
(„Службени лист АПВ“, број 8/12) и Решења о утврђивању Изме-
на и допуна Програма заштите, уређења и коришћења пољопри-
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вредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не у 2012.години које је Влада Аутономне Покрајине Војводине 
донела на 30. седници одржаној 07.11.2012. године Покрајински 
секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство ,Бул. 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, Расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА

 ИЛИ АНГАЖОВАЊА 
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

За опремање или ангажовање пољочуварске службе буџетом 
АП Војводине предвиђено је укупно до 70.000.000,00 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 
пољочуварске службе и који су својим годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта пред-
видели опремање или ангажовање пољочуварске службе.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Kопија ПИБ образца, 
3. Kопија картона депонованих потписа,
4. Оверну копију акта којим је донет (усвојен) годишњи 

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта за 2012. годину,

5. Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годину, 
из којег се види висина предвиђених средства за опре-
мање или ангажовање пољочуварске службе (Извод тре-
ба да садржи прву страницу и табелу 9. Програм зашти-
те, уређење и коришћења пољопривредног земљишта за 
2012.г.),

6. Оверена копија Сагласности Министарства на годишњи 
Програм заштите уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта за 2012. годину,

7. Оверена копија општинске Одлуке о оснивању или анга-
жовању пољочуварске службе. 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

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

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

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

Рок за реализацију активности је годину дана од дана дознаке 
средстава. 

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузе-
ти 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 потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 30.11.2012. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком ''конкурс- пољочуварска служба''.

 
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 .

836.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2012.годину (''Службени лист АПВ'' број 23/11, 
3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс) и Решења о утврђивању Програ-
ма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012.години, 
(„Службени лист АПВ“, број 8/12) и Решења о утврђивању Изме-
на и допуна Програма заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не у 2012.години које је Влада Аутономне Покрајине Војводине 
донела на 30. седници одржаној 07.11.2012. године ,Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,Бул. 
Михајла Пупина 16, Нови Сад,Расписује

К О Н К У Р С 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ 

ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
 ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА

За израду техничке документације за обезбеђење доступно-
сти воде за наводњавање пољопривредних култура у буџету АП 
Војводине предвиђено је до 20.000.000,00 динара. Средства се као 
бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. 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 ко-
ришћење пољопривредног земљишта.

 
Потребна документација:

1. Пријава на конкурс,
2. Копија ПИБ oбразца, 
3. Копија картона депонованих потписа,
4. Оверну копију акта којим је донет (усвојен) годишњи 

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта за 2012. годину,

5. Оверен извод из годишњег Програма заштите уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годи-
ну, из којег се види висина предвиђених средства за из-
раду техничке документације везане за заштиту, уређење 
и коришћење пољопривредног земљишта, (извод треба 
да садржи прву страницу и табелу 9. Програм зашти-
те, уређење и коришћења пољопривредног земљишта за 
2012.г.),

6. Оверена копија Сагласности Mинистарства на годишњи 
Програм заштите уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта за 2012. годину,

7. Образложење природних потенцијала и потреба за на-
водњавањем (дати краћи опис природних потенцијала за 
наводњавањем, потреба за наводњавањем, могуће пра-
вце решења проблема, очекивани извори финансирања 
изградње система за наводњавање, остали аргументи од 
значаја за повећање наводњаваних површина).

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју об-
разује 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 секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.
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Рок за реализацију активности је годину дана од дана дознаке 
средстава. 

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузе-
ти 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 потреб-
ном документацијом подноси се закључно са 26.11.2012. године, 
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назна-
ком '' конкурс-израда техничке документације (наводњавање)''.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405 .

837.

На основу члана 36. став 2. и члана 54. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број 4/2010, 
4/2011, 20/2012 и 26/2012) и члана 20. став 4. члана 23. и члана 24. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине 
за 2012. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 23/2011, 3/2012 и 
29/2012) ,

Покрајински секретаријат за  међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
 УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ ДОПРИНОСЕ

 УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
 ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу суфинансираће реализацију пројеката који допри-
носе унапређењу квалитета живота грађана у локалној заједни-
ци.

Висина учешћа Покрајинског секретаријата у суфинансирању 
пројекта је до износа од 150.000 динара. 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводи-
не за 2012 годину („Сл. лист АПВ“ број: 23/2011, 3/2012, 29/2012) 
у разделу 11 Покрајинског секретаријата за међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу (економска класификација 481), 
укупан износ средстава за доделу по овом конкурсу износи 
2.000.000,00 динара.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. На конкурсу за суфинансирање реализације пројекта могу 
да учествују регистрована Удружења грађана са територије 
АП Војводине 

2. Пројекти се подносе на обрасцима који се могу преузети са 
интернет презентације Секретаријата: www.region.vojvodina.
gov.rs. 

Рок за подношење конкурсне документације је 26. новембар 
2012. године, а реализација пројекта у року од 90 дана од дана 
потписивања уговора.

3. Пријава на конкурс треба да садржи све релевантне информа-
ције, а посебно следеће податке: назив и седиште удружења; 
контакт особу; број жиро рачуна; матични и ПИБ број; врс-
та, кратак опис пројекта са циљевима и мерама; очекиване 
резултате; време реализације пројекта; временски план упо-
требе средстава; начин на који се планира праћење и процена 
пројекта; начин извештавања о наменском коришћењу сред-
става и реализованим активностима на пројекту; суфинан-
сирање пројекта из сопствених средстава и/или из других 

извора, потребно је доставити и Решење о упису у регистар 
удружења Агенције за привредне регистре; фотокопију ОП 
обрасца за овлашћено лице за потписивање уговора.

4. Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном об-
лику: један оригинал и две копије и у електронском облику 
(CD). На коверти мора да стоји назив конкурса, адреса под-
носиоца пријаве и текст: “Не отварати пре састанка одређе-
ног за отварање пријава“. 

5. Поред пријавних конкурсних образаца организација је у оба-
вези да достави Акт о регистрацији односно решење о упису 
у регистар Агенције за привредне регистре, Статут органи-
зације и фотокопију обрасца са именом овлашћеног лица за 
потписивање уговора.

6. Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти са на-
знаком: Пријава на конкурс за суфинансирање пројекта Уд-
ружења грађана који доприносе унапређењу квалитета жи-
вота грађана у локалној заједници, на адресу Покрајински 
секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоу-
праву; Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, (телефон 
021/487-45-42, контакт особа Слободанка Вићентијевић).

7. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се 
разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

8. Рок за објављивање резултата Конкурса о додели средстава 
је 10 дана од последњег дана за предају предлога пројеката

9. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или суф-
инансирање из других извора, уз пријаву на конкурс прила-
же се и потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће 
у реализацији пројекта.

10. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим 
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; 
врста и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и 
врста додељених средстава; временски план употребе сред-
става; начин надзора над наменским коришћењем средстава 
и одвијањем реализације пројекта. 

- Реализација финансијских обавеза Секретаријата вршиће се 
у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 
2012. годину.

 
11. Одабир пројеката за финансирање вршиће се у складу са 

постављеним циљем и установљеним критеријумима.

12. Корисник средстава се обавезује да у року од 15 дана по 
завршетку пројекта достави Покрајинском секретаријату за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу завршни из-
вештај о реализацији пројекта;

- Уз финансијски извештај о утрошеним средствима доставља 
се и спецификација трошкова са пратећом документацијом (фото-
копије рачуна са потписима од одговорног лица, уговори, изводи 
из банке, како би се оправдало наменско и законито коришћење 
средстава из којих се прецизно може утврдити да су добијена 
средства наменски утрошена, према уговору и позитивним про-
писима.

Покрајински секретаријату за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу 

Број: 131-401-2260/2012
Датум: 16.11.2012. године

Покрајински секретар
Бранислав Бугарски,с.р.
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

799. Решење о утврђивању Измена и допуна Годишњег про-
грама коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме 
Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину;

800. Решење о утврђивању Измена и допуна Годишњег про-
грама коришћења средстава из Буџетског фонда за раз-
вој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2012. 
годину;

801. Решење о утврђивању Измена и допуна Годишњег 
програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
воде Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годи-
ну;

802. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити 
даровитим ученицима и њиховим менторима;

803. Решење о именовању председника и чланова Одбора 
за доделу признања у области спорта за 2012. годину;

804. Решење о именовању одговорног уредника „Службе-
ног листа Аутономне Покрајине Војводине“;

805. Решење о разрешењу и именовању члана Надзор-
ног одбора Спомен збирке Павла Бељанског у Новом 
Саду;

806. Решење о разрешењу директора Дома за старе и пензи-
онере у Молу;

807. Решење о именовању директора Дома за старе и пензи-
онере у Молу;

808. Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Дома за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак“ у Панчеву;

809. Решење о именовању директора Дома за децу и омлади-
ну без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву;

810. Решење о разрешењу директора Геронтолошког цен-
тра у Вршцу;

811. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра у Вршцу;

812. Решење о разрешењу директора Геронтолошког цен-
тра у Бачкој Паланци;

813. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра у Бачкој Паланци;

814. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Про-
грама рада Едукативног центра за обуке у професионал-
ним и радним вештинама, Нови Сад за 2012. годину;

815. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Едукативног центра за обуке у про-
фесионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2012. 
годину;

816. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију за 2012. годину;

817. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину;

1625

1627

1628

1629

1630

1630

1630

1630

1631

1631

1631

1631

1632

1632

1632

1632

1633

1633

1633

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Oглашавају се неважећим изгубљена 
документа , и то:

Клинички центар Војводине Нови Сад, 
печат округлог облика, пречника 52 мм, у 
чијој средини је мали грб Републике Србије 
са кружном исписаним текстом:” Рапулби-
ка Србија, Аутономна Покрајина Војводи-
на, клинички центар Војводина, Нови Сад”, 
изписан са ћириличним и латиничним 
писмом и на мађарском, словчком, румун-
ском и русинском језику. 5414

Милан Миловановић, радна књижица из-
дата у Ср. Митровици.5415

Михајло Вученовић, Лаћарак, Железнич-
ка 22., радна књижица издата у Ср. Митро-
вици. 5416

Јелешић Драган Б. Стојшића 8., Ср. Мит-
ровица, издата у Ср. Митровици. 5417

Чедо Летић, Будисава, Петефи Шандора 
58., радна књижица издата у Новом Саду. 
5418

Савка Летић, Будисава, Петефи Шандора 
58., радна књижица издата у Новом Саду. 
4519

Владимир Стефановић, Нови Сад, Сенте-
леки Корнела 1/б., радна књижица издата у 
Новом Саду. 5420

Пантелић Радослав, Б. Јарак, Цара Ла-
зара 121., диплома средње школе „Лукијан 
Мушицки”, издата у Новом Саду. 5421

Милош Митић, Нови Сад, бул. Цара Ла-
зара 71/66., сертификат Safety Kurs STCW 
A-VI/1 Basic 1. Basic 2., издат у Београду 29. 
VI 2012. 5422

Шкурањ Дуња, Футог, Фрушкогорска 70., 
индекс бр. 169/2009 издат у Новом Саду.  
5423

Никић Маја, Нови Сад, Веселина Масл-
ше 16., индекс бр. Н003/07 издат у Новом 
Саду. 5424

Савковић Јелена, Бугојно, индекс бр. 
ЕЕ109/2011 издат у Новом Саду. 5425

Ђурић Наташа, Нови Сад, Др. Ђорда Јо-
ановића 5., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5426

Михајловић Далибор, Нови Сад, Јесењи-
нова 47., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5427

Симић Иван, Нови Сад, Београдски кеј 
45., индекс  бр.193/06 издат у Новом Саду. 
5428

Зорић Зорана, Кикинда, Београдска 7/9., 
индекс бр. СК 48/09 издат у Новом Саду. 
5429

Пенић Драгана, Беочин, Стевана Петро-
вица 2., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5430

Варади Теодора, Руменка, Војвођанска 
14., ђачка књижица V - VIII Разреда ОШ 
„Свети Сава” издата у Руменци. 5431

Радуловић Зоран, Нови Сад, Стражило-
вска 16., диплома Факултета техничких на-

ука УНС 06ИС01455 издата у Новом Саду. 
5432

Николетић Љубомир, Нови Сад, Косте 
Абрашевића 38., индекс бр. 03688 издат у 
Новом Саду. 5433

Марчок Јан, Б. Петровац, Косовска 10., 
радна књижица издата у Б. Петровцу. 5434

Субић (Ханак) Силвија, Ковиљ, Краља 
Петра И. 17., радна књижица издата у Бе-
чеју. 5435

Ђорђе Лукић, Сириг, ЈНА 3., диплома 
графичке школе „Милеве Марић А.”, издата 
у Новом Саду. 5436

Опалић Дарко, Нови Сад, Стевана 
Христића 31., индекс бр. Е12138 издат у 
Новом Саду. 5437

Слађана Лазић, Краљевци, Вељкова 47., 
индекс бр. 153/07 издат у Новом Саду. 5438

Аџић Лука, Црна Гора, индекс бр. 
ГГ70/2011 издат у Новом Саду. 5439

Шаин Ангелина, Нови Сад, А. Јована 
Рајића 18., сведочанство ОШ „И. Л. Рибар” 
издато у Новом Саду. 5440

Предраг Соколовић, Б. Маглић, Марка 
Орешковића 4., радна књижица издата у Б. 
Петровцу. 5441

Миланков (Чех) Зорица, Ветерник, Рад-
ничка 74., сведочанство I разреда СШ „Ми-
лева Марић А.” издато у Новом Саду. 5442

Загорчић Миодраг, Нови Сад, Темерин-
ски пут 61., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5443
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818. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину;

819. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Го-
дишњег програма пословања Јавног предузећа за прос-
торно и урбанистичко планирање и пројектовање „За-
вод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2012. годи-
ну;

820. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Про-
грама рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina Investment Promotion-VIP“ за 2012. годину.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

821. Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном 
раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

822. Оглас за постављење сталних судских тумача за под-
ручје виших судова на територији Аутономне Покраји-
не Војводине;

823. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватска почетница 1. дио,  Хрватска почет-
ница 2. дио, Радна биљежница уз хрватску почетницу 
1. дио и  Радна биљежница уз хрватску почетницу 2. 
дио, за први разред основне школе, на хрватском јези-
ку, аутора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре 
Остојић;

824. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватски језик 2. и Хрватска читанка 2, за 
други разред основне школе, на хрватском језику, ау-
тора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Ос-
тојић;

825. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватски језик 3. и Хрватска читанка 3, за 
трећи разред основне школе, на хрватском језику, ау-
тора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Ос-
тојић;

826. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватски језик 4. и Хрватска читанка 4, за 
четврти разред основне школе, на хрватском језику, ау-
тора Анкице Шпанић, Јадранке Јурић и Елеоноре Ос-
тојић;

827. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватски језик 5. и Радна биљежница уз уџ-
беник хрватски језик 5. аутора Марцеле Бобан, Ане 
Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрватска 
читанка 5. и Радна биљежница уз хрватску читанку 5, 
аутора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира 
Диклића и Јоже Скока;     

828. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватски језик 6. и Радна биљежница уз уџ-
беник хрватски језик 6. аутора Марцеле Бобан, Ане 
Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрватска 
читанка 6. и Радна биљежница уз хрватску читанку 6, 
аутора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира 
Диклића и Јоже Скока;

829. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватски језик 7. и Радна биљежница уз уџ-
беник хрватски језик 7. аутора Марцеле Бобан, Ане 
Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрватска 
читанка 7. и Радна биљежница уз хрватску читанку 7, 
аутора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира 
Диклића и Јоже Скока;

830. Решење о одобравању уџбеничког комплета за хрват-
ски језик-Хрватски језик 8. и Радна биљежница уз уџ-
беник хрватски језик 8. аутора Марцеле Бобан, Ане 
Месић, Елеоноре Остојић и Дуње Мерклер и Хрватска 
читанка 8. и Радна биљежница уз хрватску читанку 8, 
аутора Елеоноре Остојић, Дуње Мерклер, Звонимира 
Диклића и Јоже Скока.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

831. Решење о давању сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

832. Конкурс о расподели средстава за спровођење Го-
дишњег програма мера код одгајивачког програма у 
АП Војводини за 2012. годину;

833. Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за раз-
вој ловства АП Војводине за 2012. годину;

834. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма 
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП 
Војводине за 2012. годину;

835. Конкурс за суфинансирање опремања или ангажовања 
пољочуварске службе;

836. Конкурс за суфинансирање израде техничке докуме-
натације за обезбеђење доступности воде за наводња-
вање пољопривредних култура.

ПОКРАЈНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ

837. Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађа-
на који доприносе унапређењу квалитета живота грађа-
на у локалној заједнице.

Оглашавање докумената неважећим
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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 образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
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


