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Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине
(„Службени лист АПВ “, број 17/09) и члана 2. став
1. Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/2004, 16/2005 и
18/2009-промена назива акта), Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 26. септембра 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
ДАНИЈЕЛ ТОМАШЕВИЋ, дипломирани правник из Новог
Сада, р а з р е ш а в а се функције Покрајинског јавног правобраниоца Војводине, са 22. августом 2013. године, због поднете
оставке.

01 Број: 020-48/12
Нови Сад, 26. септембар 2013. године

737.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине
(„Службени лист АПВ “,број 17/09) и члана 2. став
1. Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/04,16/05 и 18/09-промена назива акта), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 26. септембра 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ

Члан 2.

О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ

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

Члан 1.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број:021-1/13
Нови Сад, 26.септембар 2013. године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

736.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. септембра
2013. године, донела је

За Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и з а б р а
н а је
ГОРДАНА ПУШИЋ, дипломирана правница из Новог
Сада.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број:021-6/13
Нови Сад, 26. септембар 2013. године

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
I
ГОРДАНА ПУШИЋ, разрешава се дужности заменика
покрајинског секретара за образовање, управу и националне
заједнице, због поднете оставке.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

738.
На основу члана 34. алинеја 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09) и члана 81.
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 3/12пречишћен текст), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
на седници одржаној 26.септембра 2013. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I
ИГОРУ МИРОВИЋУ, престао је мандат посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке.
II
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број:020-5/13
Нови Сад, 26. септембар 2013. године

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

739.
На основу члана 34. aлинеја 2. Статута Аутономне Покрајине
Војводине(„ Службени лист АПВ “,број 17/09) и члана 61. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („ Службени
лист АПВ”, број 11/10), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. септембра 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Потврђује се мандат посланици у Скупштини Аутономне
Покрајине Војводине КРИСТИНИ МЕНЕШИ, са Изборне листе
Лига Социјалдемократа Војводине-Ненад Чанак, са 26. септембром 2013. године.

26. септембар 2013.
Члан 2.

Основни циљ израде Просторног плана је постизање оптималне организације и уређења простора, усклађивањем његовог коришћења са потенцијалима и ограничењима природних ресурса,
створеним вредностима и потребама социјалног и економског
развоја кроз:
- заштиту, уређење, унапређење и коришћење заштићених
подручја у складу са режимима заштите,
- очување диверзитета предела кроз обезбеђивање идентитета простора,
- усклађивање развоја са специфичним карактером предела,
- спровођење мера за обезбеђење адекватне превенције,
минимизирања, мониторинга и контроле свих облика деградације предела,
- промоцију и заштиту вредних природних и културних
вредности,
- јачање и промовисање постојећих и креирање нових
вредности у простору,
- повезивање природних и културних вредности,
- интеграцију проблематике квалитета предела у секторске политике, планове и пројекте.
Члан 3.
Утврђује се прелиминарна граница обухвата планског документа, а коначна граница обухвата планског документа ће се дефинисати Концептом, изузетно Нацртом плана.
Подручје обухваћено прелиминарном границом обухвата делове територије општине Нови Бечеј и то: катастарску општину
Hови Бечеј.

Члан 2.

Површина подручја обухваћеног прелиминарном границом
планског документа износи 28238,38 ha.

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

Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског
документа јe саставни део ове Одлуке.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Члан 4.

01 Број:020-5/12
Нови Сад, 26. септембар 2013. године

Просторни план се састоји из текстуалног и графичког дела.
Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

740.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 54/13 – УС) и члана 34. став 1.
алинеја 2. и 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 26.септембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“ (у даљем тексту: Просторни план).

Текстуални део Просторног плана садржи: полазне основе за
израду плана - обухват и опис граница подручја просторног плана, границе целина и подцелина посебне намене, обавезе, услове
и смернице из Просторног плана Републике Србије, Регионалног
просторног плана Аутономне Покрајине Војводине и других развојних докумената, скраћени приказ и оцену постојећег стања;
принципе, циљеве и општу концепцију просторног развоја подручја посебне намене - принципе просторног развоја, опште
и оперативне циљеве просторног развоја, општу концепцију
развоја подручја посебне намене, регионални аспект развоја
подручја посебне намене и функционалне везе и међуодносе са
окружењем; планска решења - заштиту, уређење и коришћење
природних система, утицај посебне намене на демографске и социјалне процесе и системе, утицај посебне намене на економију
и привредне системе, просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, заштиту животне средине, предела, културног и
природног наслеђа, намену простора и биланс површина посебне
намене; правила употребе земљишта, правила уређења и правила грађења – правила уређења и организације земљишта са зонама заштите, правила уређења, грађења и коришћења подручја;
имплементацију - институционални оквир имплементације и
учеснике у имплементацији, смернице за израду урбанистичких планова и друге развојне документације за подручје плана,

26. септембар 2013.
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приоритетна планска решења и пројекте, мере и инструменте за
имплементацију. Текстуални део може садржати и табеле, графиконе и дијаграме и др.
Графички део Просторног плана чине рефералне карте.
Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“ на животну средину је саставни део Просторног плана.
Члан 5.
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.
Члан 6.
Припрему, координацију и праћење израде Просторног плана
обављаће Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине
у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.
Члан 7.
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 8.
Рок за израду Нацрта Просторног плана је 15 (петнаест) месеци
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и
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изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву
носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
Члан 10.
Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 11.
Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању
од 30 дана у згради Скупштинe општинe Нови Бечеј и у Републичкој агенцији за просторно планирање, Организационој јединици за територију Аутономне Покрајине Војводине у Новом
Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“ на животну средину,
која је донета од стране Републичке агенције за просторно планирање, Организационе јединице за територију АП Војводине број
350-190/2013-02, од 29.08.2013. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01Број:35-5
Нови Сад,26.септембар2013.година.

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)
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741.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 54/13 – УС) и члана 34. став 1.
алинеја 2. и 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 26. септембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
„СУБОТИЧКЕ ПУСТАРЕ И ЈЕЗЕРА“
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“ (у даљем тексту: Просторни
план).
Члан 2.
Циљ доношења Просторног плана је: постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем његовог
коришћења са могућностима и ограничењима у располагању
природним и створеним вредностима и потребама социјалног
и економског развоја кроз: заштиту, унапређење и коришћење
заштићених подручја у складу са режимима заштите; заштиту,
унапређење и коришћење простора у заштитним зонама и зонама утицаја на заштићена подручја, у складу са условима заштите
природе и животне средине; унапређење еколошке мреже и интегрисање њених подручја у одрживи развој региона; побољшање
квалитета екосистемских услуга, првенсвено оних који подржавају хидролошки режим еколошко осетљивих просторних целина; утврђивање дугорочне концепције и мера заштите, очувања и
унапређења свих природних вредности, ради заштите идентитета предела, заштићених подручја и природних ресурса; утврђи-
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вање мера за обезбеђење адекватне превенције, минимизирања,
мониторинга и контроле свих облика деградације и загађивања
животне средине; обезбеђење просторних услова за реализацују
концепта трајно одрживог (уравнотеженог) развоја у складу са
условима заштите, који неће негативно утицати на заштићена
подручја и слику препознатљивог предела; сагледавање потенцијала на простору обухвата Просторног плана, ради стварања
услова за прекограничну сарадњу.
Члан 3.
Утврђује се прелиминарна граница обухвата планског документа, а коначна граница обухвата планског документа ће се дефинисати Концептом, изузетно Нацртом плана.
Подручје обухваћено прелиминарном границом обухвата територију Града Суботице, и то катастарске општине: Стари град,
Нови град, Палић и Бачки Виногради; и део територије општине
Кањижа, и то катастарске општине: Хоргош и Мартонош.
Површина подручја обухваћеног прелиминарном границом
планског документа износи 41059,31 ha.
Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског
документа је саставни део ове Одлуке.
Члан 4.
Просторни план се састоји из текстуалног и графичког дела.
Текстуални део Просторног плана садржи: полазне основе за
израду плана - обухват и опис граница подручја просторног плана, границе целина и подцелина посебне намене, обавезе, услове
и смернице из Просторног плана Републике Србије, Регионалног
просторног плана Аутономне Покрајине Војводине и других развојних докумената, скраћени приказ и оцену постојећег стања;
принципе, циљеве и општу концепцију просторног развоја подручја посебне намене - принципе просторног развоја, опште
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и оперативне циљеве просторног развоја, општу концепцију
развоја подручја посебне намене, регионални аспект развоја
подручја посебне намене и функционалне везе и међуодносе са
окружењем; планска решења - заштиту, уређење и коришћење
природних система, утицај посебне намене на демографске и социјалне процесе и системе, утицај посебне намене на економију
и привредне системе, просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, заштиту животне средине, предела, културног и
природног наслеђа, намену простора и биланс површина посебне
намене; правила употребе земљишта, правила уређења и правила грађења – правила уређења и организације земљишта са зонама заштите, правила уређења, грађења и коришћења подручја;
имплементацију - институционални оквир имплементације и
учеснике у имплементацији, смернице за израду урбанистичких планова и друге развојне документације за подручје плана,
приоритетна планска решења и пројекте, мере и инструменте за
имплементацију. Текстуални део може садржати и табеле, графиконе и дијаграме и др.
Графички део Просторног плана чине рефералне карте.
Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“ на животну средину је
саставни део Просторног плана.
Члан 5.
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.
Члан 6.
Припрему, координацију и праћење израде Просторног плана
обављаће Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине
у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.
Члан 7.
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 8.
Рок за израду Нацрта Просторног плана је 15 (петнаест) месеци, од дана ступања на снагу ове Одлуке.

26. септембар 2013.
Члан 9.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву
носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
Члан 10.
Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 11.
Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању
од 30 дана у зградама Скупштине Града Суботице и Скупштине
општине Кањиже и у Републичкој агенцији за просторно планирање, Организационој јединици за територију Аутономне
Покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина
број 6/ IV.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и језера“ на животну средину, која је донета од стране
Републичке агенције за просторно планирање, Организационе
јединице за територију АП Војводине број 350-192/2013-02, од
29.08.2013. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01Број:35-2
Нови Сад,26.септембар2013.година

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

26. септембар 2013.
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742.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 54/13 – УС) и члана 34. став 1.
алинеја 2. и 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 26.септембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
„ТИТЕЛСКИ БРЕГ“

26. септембар 2013.

- утврђивање дугорочне концепције и мера заштите, очувања и унапређења свих природних вредности, ради заштите идентитета предела, заштићеног подручја и природних ресурса,
- утврђивање мера за обезбеђење адекватне превенције,
минимизирања и контроле свих облика деградације и загађивања животне средине,
- обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог (уравнотеженог) развоја у складу са
условима заштите, који неће негативно утицати на заштићено подручје и слику препознатљивог предела,
- сагледавање потенцијала за развој на простору обухвата
Просторног плана.

Члан 1.

Члан 3.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“ (у даљем
тексту: Просторни план).

Утврђује се прелиминарна граница обухвата планског документа, а коначна граница обухвата планског документа ће се дефинисати Концептом, изузетно Нацртом плана.

Члан 2.

Подручје обухваћено прелиминарном границом обухвата делове територије општине Тител и то: катастарске општине Тител,
Лок, Вилово и Мошорин.

Основни циљ израде Просторног плана је утврђивање концепције заштите, очувања, уређења, унапређења и коришћења у
складу са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима као и одрживог развоја подручја
обухваћеног Просторним планом.
Посебни циљеви израде Просторног плана су:

Површина подручја обухваћеног прелиминарном границом
планског документа износи 18888,63 ha.
Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског
документа је саставни део ове Одлуке.
Члан 4.

- заштита, уређење, унапређење и коришћење заштићеног
подручја у складу са режимима заштите,

Просторни план се састоји из текстуалног и графичког дела.

- заштита, унапређење и коришћење простора у заштитној
зони и зони утицаја на заштићено подручје, у складу са
условима заштите природе и животне средине,

Текстуални део Просторног плана садржи: полазне основе за
израду плана - обухват и опис граница подручја просторног плана, границе целина и подцелина посебне намене, обавезе, услове
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и смернице из Просторног плана Републике Србије, Регионалног
просторног плана Аутономне Покрајине Војводине и других развојних докумената, скраћени приказ и оцену постојећег стања;
принципе, циљеве и општу концепцију просторног развоја подручја посебне намене - принципе просторног развоја, опште
и оперативне циљеве просторног развоја, општу концепцију
развоја подручја посебне намене, регионални аспект развоја
подручја посебне намене и функционалне везе и међуодносе са
окружењем; планска решења - заштиту, уређење и коришћење
природних система, утицај посебне намене на демографске и социјалне процесе и системе, утицај посебне намене на економију
и привредне системе, просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, заштиту животне средине, предела, културног и
природног наслеђа, намену простора и биланс површина посебне
намене; правила употребе земљишта, правила уређења и правила грађења – правила уређења и организације земљишта са зонама заштите, правила уређења, грађења и коришћења подручја;
имплементацију - институционални оквир имплементације и
учеснике у имплементацији, смернице за израду урбанистичких планова и друге развојне документације за подручје плана,
приоритетна планска решења и пројекте, мере и инструменте за
имплементацију. Текстуални део може садржати и табеле, графиконе и дијаграме и др.
Графички део Просторног плана чине рефералне карте.
Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Тителски брег“ на животну средину је саставни део Просторног плана.
Члан 5.
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.
Члан 6.
Припрему, координацију и праћење израде Просторног плана
обављаће Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине
у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.
Члан 7.
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
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Члан 8.

Рок за израду Нацрта Просторног плана је 15 (петнаест) месеци, од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву
носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
Члан 10.
Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из буџета
Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 11.
Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању
од 30 дана у згради Скупштинe општинe Тител и у Републичкој
агенцији за просторно планирање, Организационој јединици за
територију Аутономне Покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке процене
утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног
резервата природе „Тителски брег“ на животну средину, која је
донета од стране Републичке агенције за просторно планирање,
Организационе јединице за територију АП Војводине број 350191-2013-02, од 29.08.2013. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01Број:35-4
Нови Сад, 26.септембар 2013.година.

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

Страна 1138 - Број 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

26. септембар 2013.

26. септембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 36 - Страна 1139

Страна 1140 - Број 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

26. септембар 2013.

26. септембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

743.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 54/13 – УС) и члана 34. став 1.
алинеја 2. и 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09), Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 26.септембра 2013. године,
донелаје
ОДЛУКУ
O ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НАФТОВОДА
ОД САБИРНО ОТПРЕМНЕ СТАНИЦЕ ТУРИЈА СЕВЕР ДО
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД
СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне
станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Просторни план).
Члан 2.
Циљ доношења Просторног плана је: утврђивање планских решења за инфраструктурни коридор нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са неопходним објектима на нафтоводу; утврђивање граница заштитног
коридора са режима заштите; утврђивање услова за укрштање са
инфраструктурним системима у непосредном контакту; утврђивање утицаја на природу и животну средину и мере заштите.
Члан 3.
Утврђује се прелиминарна граница обухвата Просторног плана, а коначна граница обухвата Просторног плана ће се дефинисати Концептом, изузетно Нацртом плана.

Број 36 - Страна 1141

Подручје обухваћено прелиминарном границом обухвата делове територије града Новог Сада и општина Темерин и Србобран
и то: катастарске општине Нови Сад 3, Каћ и Ченеј на територији
града Новог Сада; катастарске општине Бачки Јарак и Темерин
на триторији општине Темерин и катастарске општине Турија и
Србобран на територији општине Србобран.
Површина подручја обухваћеног прелиминарном границом
Просторног плана износи 57024 ха.
Графички приказ прелиминарне границе обухвата Просторног
плана је саставни део ове Одлуке.
Члан 4.
Просторни план се састоји из текстуалног и графичког дела.
Текстуални део Просторног плана садржи: полазне основе
за израду плана - обухват и опис граница подручја просторног
плана, са границама заштитног коридора (границе појаса непосредне заштите, границе ширег појаса заштите, границе простора
који је у функционалној вези са линијским системом), обавезе,
услове и смернице из Просторног плана Републике Србије, Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине и
других развојних докумената; економску, друштвену и еколошку
оправданост изградње система; принципе, циљеве и концепцију
изградње система - принципе изградње система, опште и оперативне циљеве, концепцију решења система, регионални значај
система и функционалне везе; планска решења - утицај на природу и животну средину и мере заштите, утицај на функционисање
насеља (социјални, економски и технички аспекти), однос према другим техничким системима, употребу земљишта; правила
уређења и правила грађења; имплементацију - институционални
оквир имплементације и учеснике у имплементацији, смернице
(упутство) за спровођење плана, приоритетна планска решења и
пројекте, мере и инструменте за имплементацију.
Графички део Просторног плана чине рефералне карте и карте
детаљне разраде..
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Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно
отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са
елементима детаљне регулације на животну средину је саставни
део Просторног плана.
Члан 5.
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.
Члан 6.
Припрему, координацију и праћење израде Просторног плана
обављаће Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине
у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.
Члан 7.
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање “Завод за урбанизам
Војводине” Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 8.
Рок за израду Нацрта Просторног плана је 8 (осам) месеци, од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву
носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без накнаде.

26. септембар 2013.
Члан 10.

Средства за израду Просторног плана обезбеђује „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад, Народног фронта 12.
Члан 11.
Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању
од 30 дана у зградама скупштине града Новог Сада и скупштина општина Србобран и Темерин и у Републичкој агенцији за
просторно планирање, Организационој јединици за територију
Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина број 6/ IV.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице
Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад на животну средину,
која је донета од стране Републичке агенције за просторно планирање, Организационе јединице за територију АП Војводине број
350-189/2013-02, од 29.08.2013. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број:35-3
Нови Сад,26.септембар 2013.година.

Председник
Скупштине АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

26. септембар 2013.
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26. септембар 2013.
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744.

26. септембар 2013.

водянских Руснацох за 2013. годину, које је донео Управни одбор
Завода на седници одржаној 30. маја 2013. године.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број 4/10) и члана 7. Одлуке о Управи за заједничке послове
покрајинских органа („Службени лист АПВ’’, број: 10/10, 22/10 и
19/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. септембра 2013. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-654/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

MАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ р а з р е ш а в а се дужности директора Управе за заједничке послове покрајинских органа.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-155/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

747.
На основу члана 18. Oдлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ“ број: 7/08 и 22/11),
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 25.
септембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

745.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број 4/10) и члана 7. Одлуке о Управи за заједничке послове
покрајинских органа („Службени лист АПВ’’, број: 10/10, 22/10 и
19/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. септембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2013. годину, које је донео Управни одбор
Завода, на седници одржаној 30. маја 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

I
МАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ, поставља се за директора Управе
за заједничке послове покрајинских органа, на период од четири
године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-133/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-156/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

746.
На основу члана 18. Oдлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ“ број: 7/08 и 22/11),
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 25.
септембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и Програма рада
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу вой-

748.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05,
72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. септембра 2013.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
СВЕТОЗАР ЂУРИШИЋ, дипломирани економиста, разрешава
се дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице
за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје
Гњатић“ Стари Сланкамен, на коју је именован Решењем Владе
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-305/2013 од 10. априла
2013. године.

26. септембар 2013.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
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Број: 022-694/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-692/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

749.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05,
72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), тачке II Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 25. септембра 2013.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊE

751.
На основу члана 130. став 3. и 132. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други
закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2.
Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда (“Службени
лист АПВ“, број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 25. септембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др ДРАГАНА АГОСТИНИ, доктор медицине, специјалиста
микробиологије са паразитологијом, именује се за директорку
Завода за јавно здравље Кикинда, на период од четири године.

I

II

СВЕТОЗАР ЂУРИШИЋ, дипломирани економиста, именује
се за директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен,
на период од четири године.

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-695/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-693/2013
Нови Сад, 25. септембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

752.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице.
ОБАВЕШТЕЊЕ

750.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда (“Службени лист АПВ“,
број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 25. септембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др ДРАГАНА АГОСТИНИ, доктор медицине, специјалиста
микробиологије са паразитологијом, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Кикинда, на
коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-266/2013 од 27. марта 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

ПОНИШТАВА СЕ Конкурс за стипендирање 41 ученика редовних средњих школа на територији АПВ, припадника ромске националне заједнице за школску 2013/2014. годину, који је
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице расписао и објавио у дневном листу Дневник 18. 09.
2013. године и „Службеном листу АПВ“ број 35/2013.
Број: 128 -451-4236/2013-04
Датум: 25.09.2013.

753.
На основу члана 21. став 4., члана 24.став 1. и члана 25. став 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’, бр. 39/12 и
26/13) и Анекса Уговора о додели новчаних средстава од Фонда за
образовање Рома (РЕФ) број 128-451-3866/2013-01 од 29. 05. 2013.
године који је Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице потписао са Фондом за образовање Рома,
за реализацију пројекта “Инклузија ромских ученика у средњим
школама у АП Војводини’’, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписује:
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К О Н К У Р С
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 41 УЧЕНИКА
РЕДОВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ,
ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
И ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА МЕНТОРА
ЗА КОРИСНИКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Право учешћа на конкурсу имају:
1. Редовни ученици средњих школа, завршних разреда
четворогодишњих образовних профила, на територији
АПВ, припадници ромске националне заједнице
2. Наставници, педагози и психолози, који су школске
2012/2013. године били укључени у програм “Инклузија
деце ромске националности у средње школе у АП Војводини”, као наставници ментори
Критеријуми за доделу средстава:
За ученике: - да су редовни ученици средњих школа, завршних
разреда четворогодишњих образовних профила на територији
АПВ, припадници ромске националне заједнице
- постигнути општи успех у претходном разреду, на крају
школске 2012/2013. године
За наставнике: - да су запослени у редовним средњим школама
на територији АПВ и да су школске 2012/2013. године били укључени у програм “Инклузија деце ромске националности у средње
школе у АП Војводини”, као наставници ментори.
Конкурсна комисија ће, на основу пријава сачинити јединствену ранг листу ученика и листу наставника ментора, у складу са
критеријумима за доделу средстава.
Конкурс се расписује за 41 стипендисту за школску 2013/2014.
годину у укупном износу 2.214.000,00 динара (стипендије и
школски прибор) и за наставнике менторе у укупном износу
1.127.500,00 динара.
Ученици и наставници се могу пријавити на конкурс искључиво преко школе.
Непотпуне и/или неблаговремено послате пријаве и пријаве
које нису послате од стране школа, неће се узети у разматрање
уколико се недостаци, после указивања на њих, не отклоне у датом року. Резултати Конкурса биће достављени свим школама.
Потребни документи:
За ученике: попуњена пријава на конкурс, оверена препорука,
издата од стране ромске невладине организације са територије
АП Војводине и сагласност о начину обраде личних података
кандидата (који се преузимају у школи) и фотокопија сведочанства из школске 2012/13. године
За наставнике менторе: пријава на конкурс, сагласност директора школе за пријаву наставника на конкурс, сагласност о начину обраде личних података кандидата.
Рок за подношење пријава и достављање докумената је 15 дана
од дана објављивања конкурса.
Пријаве ученика и наставника ментора са комплетном документацијом, средње школе достављају Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице
са назнаком „Пријава на Конкурс-Стипендија за средњошколце Роме“
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

754.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство објављује
ИЗМЕНЕ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
објављеном у дневном листу „Дневник“ 08.06.2013. године и
у „Сл.листу АПВ“ број: 21/13 и то тако што се рок за подношење
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пријава са осталом потребном документацијом, наведен у конкурсу, продужава до 31.10.2013. године за тачке:
1. Подизање нових шума на земљишту у државној својини
2. Подизање нових шума на земљишту у својини физичких
лица и
3. Подизање нових шума у својини правних лица
У осталом делу Конкурс остаје непромењен

755.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2013.годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 39/12 и
13/2013) и Решења о утврђивању Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013.години (‘’Службени лист АПВ’’
број 6/2013, 13/2013 и 31/2013) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул.
Михајла Пупина 16, Нови Сад
Расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ДОБРОВОЉНОГ ГРУПИСАЊА ПАРЦЕЛА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ
За добровољно груписање парцела пољопривредног земљишта
у приватном власништву расписује се конкурс за средства у укупном износу до 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна
додељују корисницима у обиму до 40%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.
Право на учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и
општине) са територије АП Војводине.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Копија ПИБ oбразца,
3. Копија картона депонованих потписа,
4. Основни подаци о катастарској општини: укупна површина катастарске општине, површина ванграђевинског
и грађевинског подручја,
5. Изјаве о учешћу сваког од власника земљишта у добровољном груписању пољопривредног земљишта (текст
изјаве се може преузети са сајта: www.psp.vojvodina.gov.
rs).
6. Подаци о свим власницима земљишта (најмање 10 (десет) власника земљишта) који су потписали изјаву о добровољном учешћу у поступку груписања пољопривредног земљишта. Приказ извршити у табеларној форми (модел табеле преузети са сајта: www.psp.vojvodina.
gov.rs) са подацима о:
· укупној површини земљишта у власништву, укупом
броју парцела у власништву, катастарским бројевима парцела које се уносе у добровољно груписање и
њиховим културама, класама и површинама (исказују се тражени подаци само за парцеле које се налазе у катастарској општини у којој се реализује добровољно груписање),
У случају потребе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат)
задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су уситњеност парцела и укупна
површина пољопривредног земљишта које се планира за добрвољно груписање парцела.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
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везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
Исплата одобрених средстава у висини до 40 % биће извршена
по достављању:
1) Програма добровољног груписања пољопривредног
земљишта ((у даљем тексту: Програм) у дигиталној форми, записан на ЦД-у, који је израђен од стране правног лица са искуством
на изради Програма комасације.
Програм обавезно мора да садржи:
□ Основне податке о катастарској општини за коју се врши
добровољно груписање пољопривредног земљишта.
Приказ извршити у табеларној форми са подацима о:
- Укупној површини катастарске општине, површини
ванграђевинског подручја, укупном броју парцела у
ванграђевинском подручју, површини пољопривредног и обрадивог земљишта у ванграђевинском подручју, броју парцела пољопривредног и обрадивог
земљишта у ванграђевинском подручју, површини
пољопривредног и обрадивог земљишта у ванграђевинском подручју у приватном власништву, броју
парцела пољопривредног и обрадивог земљишта у
ванграђевинском подручју у приватном власништву,
□ Податке о власницима земљишта који улазе у поступак
добровољног груписања у форми табеларног приказа са
подацима о:
- укупној површини земљишта у приватном власништву, укупом броју парцела у приватном власништву, катастарским бројевима парцела које се
уносе у добровољно груписање и њиховим културама, класама и површинама (исказују се тражени подаци само за парцеле које се налазе у катастарској
општини у којој се реализује добровољно груписање),
□ Технолошку шему за обављање поступка добровољног
груписања земљишта (навести све активности које је потребно извршити, описати шта те активности подразумевају, дефинисати редослед, очекивано трајање сваке
од планираних активности, извршиоце наведених активности и услове које ти извршиоци треба да испуњавају),
□ Планиране геодетско техничке радове,
□ Предмер и предрачун радова,
□ Нацрт Начела добровољног груписања земљишта,
□ Нацрт Решења о расподели масе пољопривредног
земљишта у поступку добровољног груписања,
2) Копије Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Програм добровољног груписања парцела,
3) Копије акта Скупштине општине којим је усвојен Програм
добровољног груписања парцела,
4) Копије Одлуке Скупштине општине о покретању поступка
добровољног груписања парцела,
5) Доказа о реализацији уговорене обавезе,
6) Доказа да је локална самоуправа својим годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
предвидела добровољно груписање парцела.
Документација наведене од тачке 1) до тачке 6) доставља се
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство најкасније до 05.12.2014. године.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs.
Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом
подноси се закључно са 05.12.2013. године, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком „конкурс - добровољно груписање парцела“.

.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4405
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756.
На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број:40/2012-пречишћени
текст) и члана 21. став 4, и 24. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2013. годину („Сл. лист АП Војводине“,
број 39/2012 и 26/2013), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА УЧЕШЋА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА
ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ НА 8. МЕЂУНАРОДНОМ
INVESTEXPO САЈМУ ИНВЕСТИЦИЈА И ДАНА
ЕНЕРГЕТИКЕ У НОВОМ САДУ
I
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће трошкове учешћа јединица
локалних самоуправа са подручја АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у
Новом Саду који се одржава од 29. до 31. октобра 2013. године у
Новом Саду.
Средства за конкурс обезбеђена су чланом 8. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2013. годину („Сл.лист
АПВ“ бр. 39/2012 и 26/2013), функционална класификација 180,
економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.600.000,00 динара..
Циљ Конкурса је промоција инвестиционих могућности, презентација основних карактеристика привредних потенцијала,
инфраструктурних капацитета, индустријских и радних зона,
туристичких капацитета и изградње спортских центара јединица
локалних самоуправа.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу учествоваће највише до 85 % од утврђене вредности пројекта за представљање на сајму. А суфинансираће се трошкови закупа и опремања простора и штанда, трошкови припреме
и штампања пропагандног материјала за наступ на сајму.
II
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине којима је у складу са
Законом о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, број
51/2009 и 30/2010) и Уредбом о утврђивању јединствене
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2012. годину („Сл. гласник РС“, број 107/2012),
степен развијености испод републичког просека: Ада,
Апатин, Алибунар, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац,
Бела Црква, Бечеј, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кикинда, Ковачица, Ковин, Кула, Мали Иђош, Нова Црња,
Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Оџаци, Пландиште,
Рума, Сечањ, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица,
Темерин, Тител, Чока и Шид.
2. Средства за суфинансирање додељиваће се бесповратно
у максималном износу до 80.000,00 динара по поднетом
предлогу пројекта за једну јединицу локалне самоуправе, с тим што преостали део средстава обезбеђује јединица локалне самоуправе.
Уколико две или више јединица локалних самоуправа (партнера) поднесу Предлог пројекта за заједнички наступ на сајму свака
има право на износ средстава из става 1. ове тачке, а јединице
локалне самоуправе су дужне да обезбеде учешће од минимално
15 % од укупне вредности пројекта.
3. Пријаве на конкурс, за наступ на 8. Међународном
INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у
Новом Саду подносе се на конкурсним обрасцима уз
које се прилаже и остала неопходна пратећа документација. Наведени обрасци се могу преузети са интернет
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странице Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.
gov.rs
Листа неопходне пратеће документације налази се у оквиру образца предлога пројекта.
Пријавни конкурсни образци достављају се у штампаном облику, један оргинал и две копије и у електронском облику (ЦД). На коверти мора да стоји, назив Конкурса, адреса подносиоца пријаве и текст: „не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“. Пријава на конкурс за наступ јединица локалних самоуправа
на 8. Међународном сајму „INVESTEXPO“ подноси се
Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу до 10.10.2013. године.
Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом,
достављају се путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или
лично на Писарници покрајинског органа управе у згради Владе АП Војводине.
Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица

и које нису у складу са конкурсном документацијом неће
се разматрати.
8. Конкурсна документација се не враћа, а Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатну документацију.
9. Решење о додели средстава за суфинансирање, донеће на
предлог Комисије, Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
10. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу није дужан да образлаже своје одлуке. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба
нити други правни лек.
11.Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу локалну самоуправу.
За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на
e-mail:karol.werle@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-4874893 радним данима од 9 до 15 часова.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Минић Данијела, Босут, 10. марта 88.,
радна књижица.

Оглашавају се неважећим изгубљена
документа , и то:

Јовановић Драган, С. Митровица, радна
кињижица.

Добросављевић Милан, Нови Сад, Лукијана Мушицког 17., дозвола з управљање
моторним чамцем бр. 4294/81 издата у капетанији Нови Сад.

Песканов Тања, С. Митровица, Босудски пут 34., радња књижица.

Киш Золтан, Нови Сад, Саве Ковачевића
5., пловидбене дозвола бр. 342-5-169/87 издата у капетанији Нови Сад.
Костић Стевица, Нови Сад, Јована
Цвијина 43., пловидбена дозволна бр.
4479/82 издата у Новом Саду.
Игор Нађбали, Нови Сад, Ади Ендреа
12., пловидбена дозвола бр. НС 125Ц издата у Новом Саду.
Душан Преочанин, Стари Бановци, Грчка 30., пловидбена дозвола бр. 9218/96
издата у Новом Саду.
Јовановић Небојша, Београд, Николе
Добровића 8., уверење о положеном испиту стручној оспособљености бр. 2668/98
издата у Новом Саду.
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Грбић Ана, Мартинци, Фрушкогорска
17., радна књижица.
Николић Ивана, Засавица И., Војвођанска 128., радна књижица.
Богићевић Јован, С. Митровица, Мишкинова 17/2., радна књижица.
Раденко Кајић, Лаћарак, Пинкијева 13.,
радна књижица.
Тодоровић Јасмина, радна књижица.
Вукановић Милорад, Б. Паланка, В.
Маслеше 46., уверење о положеном испиту за управљача моторног чамца, бр.
30007/06 издато у С. Митровици.
Драган Арнаут, С. Митровица, Драгиње
Никшић 63., радна књижица, издата у С.
Митровици.

Трубин Ира, ЈНА 26., Врбас, студентски
чек за стипендију, посредник Универзал
Банка, издата у Новом Саду.

Слађана Алексиц, Каравуково, сведочанство ОШ „Бора Станковић“, издато у
Каравукову.

Борко Шунаревић, Ноаћај, Стојана П.
29., радња књижица.

Бојовић Драгана, Нови Сад, Ћирпанова
33., радна књижица издата у Новом Саду.

Вјерг Јана, Нови Сад, Видовданска 3.,
Буковац, радна књижица издата у Новом
Саду.
Нађ Даниел, Кањижа, Саве Текелија 69.,
индкс бр. Њ28/08 издат у Новом Саду.
Смиљанић Мирослав, Беочин, Стевана
Петровића Б., 28., радна књижица издата
у Беочину.
Мирановић Маја, Бул. Војводе Степе 53.,
Нови Сад, диплома филизовског факултеа
француски језик и књижевност, издата у
Новом Саду.
Станковић Милан, Нови Сад, Радничка 26., сведочанство I Разреда гимназије
„Исидора Секулић“ издатo у Новом Саду.
Козаров Снежана, Нови Сад, Иве Андрића 17., сведочанство I Разреда средње
школе „Милева Марић А.“ издатo у новом
Саду.
Павлов Моника, Нови Сад, Петефи
Шандора 118., сведочанствa V - VIII Разреда ОШ „Петефи Шандор“, издата у Новом Саду.
Кривокапић Андреј, Нови Сад, Трг.
Царице Милице 4/53., сведочанство I - IV
Разреда као и диплома Eлитне економска
школе, издатa у Новом Саду.
Стевановић Сандра, Краља Петра И.
бб., Черевић, диплома средње грађевинске
школе „Јован Вукановић“ издата у Новом
Саду.
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Љубичић Милан, Футог, Првомајска 5.,
радна књижица издата у Новом Саду.

Михајло Крстић, Нови Сад, Радничка
13., радна књижица издата у Новом Саду.

Мирослав Ђурагић, Нови Сад, Клисански пут 24., радна књижица издата у Новом Саду.Крстић Бранислав, Нови Сад,
Јернеја Копитара 38., и сведочанство I
- VIII Разреда ОШ „Свети Сава“, издата у
Новом Саду.

Марија Гуша, Нови Сад, Сомборска 65.,
сведочанство VI Разреда ОШ „Јожеф Атила“, издатo у Новом Саду.

Шијачић Јованка, Вогањ, Проке Ђиласа
20., индекс бр. 599/Ф издат у Новом Саду.
Ковачић Јосип, Петроварадин, Владана Деснице 2., радна књижица издата у
Петроварадину.
Рајшли Атила, Ада, Војвођанске бригаде 63., диплома техничке школе „Милева
Марић А.“ издата у Новом Саду.
Милица Жугић, Нови Сад, Полгар Андраша 22., индекс бр. 509/10 медицинског
факултета, издата у Новом Саду.
Данијел Јовановић, Бечеј, Светозара
Марковића 84., индекс бр. 2952 издат у
ФТН Нови Сад.

Никола Ковачевић, Нови Сад, Футоски
пут 30/а., сведочанства ОШ „Свети Сава“
издатo у Новом Саду.
Зоран Ратас, Буковац, Горња Барања
13., сведочанство VII Разреда ОШ „22. Август“, издатo у Буковцу.
Андреј Кривокапић, Нови Сад, Трг. Царице Милице 4/53., радна књижица издата
у Новом Саду.
Себастиан Башић, Нови Сад, Каће Дејанова 5., сведочанства I – VIII Разреда, као
и диплома средње школе „Милева Марић
А.“ издата у Новом Саду.
Јокић Стефан, Футог, Република српска
111., сведочанство В. Разреда ОШ „Мирослав Антић“, издата у Футогу.

Горан Јованов, Черевић, Шокатинац бб.,
сведочанство V Разреда ОШ „Јован Грчић
М.“, издата у Беочину.

Василије Копунов, Нови Сад, Жељезничка колонија 25., сведочанство VII Разреда ОШ „Никола Тесла“, издата у Новом
Саду.

Маријана Милановић, Нови Сад, Руђера
Бошковића 18/а., радна књижица издата у
Новом Саду.

Стојановић Ана, Нови Сад, Пуцкарош
33/а., сведочанство VII Разреда ОШ „Ђорђе
Натошеви“, издатo у Новом Саду.
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Вуковић Борис, Нови Сад, Илије Огњановића 4., диплома гимназије „Исидоара
Секулић“ издата у Новом Саду.
Ненадић Урош, Футог, Пантарска 83.,
сведочанства VI и VII Разреда ОШ „Мирослав Антић“, издата у Футогу.
Миљановић Марко, Нови Сад, Максима
Горког 48/Б.,сведочанство VII Разреда ОШ
„Ђорђе Натошевић“ издата у Новом Саду.
Срђан Шећеровић, Нови Сад, бул. Михајла Пупина 9., сведочанство VI ОШ
„Ђорђе Натошевић“ издата у Новом Саду.
Митровић Мирослав, Сремска Митровица, радна књижица.
Антоновић Марија, Сремска Митровица, радна књижица.
Ђукић
Радомир,
Сремска
Митровица,Борачка 21, радна књижица.
Ђерич Јасмина, Сремска Митровица,П.
Дапчевић 18, радна књижица.
Тришић Зоран, Салаш Ноћај, ул. Стојана Чупића 232, Сремска Митровица, радна
књижица.
Косанић Марина, Сремска Рача, ул.
Пионирска бр. 36, диплома медицинске
школе „Драгиња Никшић“ издата 2008.г у
Сремској Митровици.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
735. Одлука о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине;
736. Одлука о разрешењу заменика покрајинског секретара;
737. Одлука о избору Покрајинског јавног правобраниоца
Војводине;
738. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини
Аутономне Покрајине Војводине;
739. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине;
740. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне
намене Специјалног резервата природе «Слано копово»;
741. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне
намене «Суботичке пустаре и језера»;
742. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе «Тителски
брег»;
743. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне
намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије
нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације.
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1136

1141

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
744. Решење о разрешењу директора Управе за заједничке
послове покрајинских органа;
745. Решење о постављењу директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
746. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Плана и Програма рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2013. годину;
747. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Завода за културу војвођанских
Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за
2013. годину;
748. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Специјалне болнице за неуролошка обољења и пост-
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Редни број

Предмет

Страна

трауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;
749. Решење о именовању директора Специјалне болнице
за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;
750. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Завода за јавно здравље Кикинда;
751. Решење о именовању директорке Завода за јавно
здравље Кикинда.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
752. Обавештење о поништају Конкурса за стипендирање
41 ученика редовних средњих школа на територији
АПВ, припадника ромске националне заједнице за
школску 2013/2014. годину;
1147
753. Конкурс за стипендирање 41 ученика редовних
средњих школа на територији АПВ, припадника
ромске националне заједнице за школску 2013/2014.
годину и за избор наставника ментора за кориснике
стипендије.
1147
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
754. Измена Конкурса за доделу средстава из Годишњег
програма коришћења средстава из Буџетског фонда
за шуме АП Војводине за 2013. годину;
1148
755. Конкурс за суфинансирање добровољног груписања
парцела пољопривредног земљишта у приватном
власништву.
1148
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
756. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних самоуправа из АП
Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму
инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду.
1149
Оглашавање докумената неважећим
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