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На основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018), Покрајин-
ске скупштинске одлуке о заштити парка природе „Русанда“ 
(„Службени лист АП Војводине“, број 8/2019) и чланова 30 и 56 
Статута Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Службени 
лист Града Зрењанина“ број 6/18-пречишћени текст) Управни од-
бор Установе „Резервати природе“ Зрењанин на седници одржа-
ној дана 18.04.2019. године усваја

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРК ПРИРОДЕ
„РУСАНДА“

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина и начин обрачуна и плаћања 
накнада за коришћење парка природе „Русанда“ (у даљем тексту 
парк природе). 

Члан 2.

За коришћење парка природе „Русанда“  привредно друштво 
или друго правно лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: 
корисници), који користе погодности парка природе као заштиће-

ног подручја и његове вредности, који обављају делатности на 
подручју парка природе или на други начин користе ово заштиће-
но подручје или својим радом наносе штету, плаћају накнаду 
Установи „Резервати природе“ Зрењанин  (у даљем тексту Упра-
вљач), на основу члана 99. став 1. тачка 1) и 2)  Закона о накнадама 
за коришћење јавних добара, и то за: 

- делатност из области туризма, угоститељства, трговине, 
занатства, изградње експлоатације минералних сировина, 
транспорта, дистрибуције, преноса, телекомуникација, 
снимања, водопривреде, индустрије, рударства и енерге-
тике, саобраћаја, коришћења дивље флоре и фауне и сл.; 

- коришћења имена и знака заштићеног подручја; 
- коришћење услуга које пружа Управљач; 
- улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима 

и објектима. 

Члан 3
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле: 

Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја 
за обављање делатности, односно на други начин коришћење 
заштићеног подручја 

Ред. 
бр. Предмет накнаде Основица 

Висина у РСД 
највиши износ 

накнаде 

1. Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића   

1.1. Хотели, мотели, туристичка насеља (годишња накнада) лежај 1.200 

1.2. Хостели, пансиони и преноћишта (годишња накнада) лежај 1.155 

1.3. Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, 
објекти домаће радиности (годишња накнада) лежај 500 

1.4. Хотели и други угоститељски објекти, научно-образовни и рекреативни цен-
три - репрезентативни објекти (годишња накнада) м² 450 

1.1. Кампови (годишња накнада) м² 22 
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1.2. 
Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, 

кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину 
припадајуће терасе, односно баште (годишња накнада) 

м² 1.005 

2. Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије   

2.1. 

Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил, 
козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, ле-
кови, семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и друге 
робе 

  

2.1.1. Продајни објекти мешовите специјализоване робе (годишња накнада) м² 650 

2.1.2. Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе (годишња накнада) објекат 4.500 

2.1.3. Сувенирнице (годишња накнада) 
Површина 

продајног простора 
у м² 

250 

2.1.4. Покретне тезге за продају разних роба (дневна накнада) м² 330 

3. Коришћење вода и водопривреда   

3.1. Каналске мреже за наводњавање и одводњавање     (годишња накнада)                                                                                                                         м 60 

4. Коришћење објеката за постављање објеката за обављање енергетске делат-
ности (енергетика)   

4.1. Пренос и дострибуција електричне енергије

4.1.1. Подземни електроенергетски водови - каблови (годишња накнада) м 85 

4.1.2. Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 кВ м2 400 

4.1.3. МБТС 10 (20)/0,4 кВ и стубна трафостаница (годишња накнада) објекат 1400 

5. Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације   

5.1. Друмски саобраћај и транспорт   

5.1.1. Државни пут I и II реда (годишња накнада) км 50.000 

5.1.2. Општински пут (годишња накнада) км 40.000 

5.2. Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације   

5.2.1. Постављање примарне телефонске мреже подземни вод  (годишња накнада)                                                          м 50 

5.2.2. Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим радиоамате-
ра, СУП и војске (који су у статусу закупа или службености) (годишња накнада) м2 600 

5.2.3. Мрежа за телекомуникацију (оптички водови) (годишња накнада) м 75 

5.3. Водени саобраћај   

5.3.1. Чамци (годишња накнада) пловило 3.000 

5.3.2. Понтони (годишња накнада) пловило 10.500 

5.3.3. Сплавови (годишња накнада) пловило 22.500 

6. Снимање   

6.1.1. Играни филмови дан 12.250 

6.1.2. Документарни филмови дан 5.000 

6.1.3. Рекламни филмови дан 20.000 

6.1.4. Фотографисање дан 2.000 

6.1.5. Снимање звучних записа дан 2.000 

7. Коришћење флоре и фауне и друге делатности   

7.1. Коришћење шума и ливада   

7.1.1. Коришћење трске - уговорени период сноп 20 

7.1.2. Коришћење трске (дневна накнада) дан 240 

7.1.3. Коришћење рогоза (дневна накнада) период 200 

7.1.4. Кошење ливада (годишња накнада) ар 200 

8. Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу уређених паркинга (го-
дишња накнада) м2 30 

8.1. Постављање реклама   

8.1.1. Постављање рекламних и информативних ознака на    заштићеном подручју, 
осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације м2 15.750 

8.1..2. Постављање билборда м2 35.000 
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Табела 2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у 
заштићеном подручју 

Ред. бр. Предмет накнаде Основица Висина у РСД 

1. Кампери, камп приколице (годишња накнада) објекат 3.800

2 Шатори (дневна накнада) м² површине шатора 30

Табела 3. Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју 

РЕД. 
БР. Предмет накнаде Основица Висина у 

РСД 

1. I категорија моторних возила до 1,3 м висине (код предње осовине возила) - мотоцикли 
и путничка возила дан 300 

2. II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 м и комби возила дан 500 

3. III категорија моторних возила висине веће од 1,3 м (аутобуси и камиони) дан 700 

4. IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 м (код предње осовине вучног возила) 
са више од 3 осовине - сва возила са више од 3 осовине дан 1.700 

Табела 4. Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности, одржавање манифестација 

РЕД. БР. Предмет накнаде Основица Висина у РСД 

1. Коришћење земљишта за спорт   

1.1. Сплавова, платформи по м2/годишње 2.100 

Табела 5. Коришћење имена и знака заштићеног подручја 

РЕД. 
БР. Предмет накнаде Основица Висина у 

РСД 

1. Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног 
лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго  По уговору 

2. 
Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног 

лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако 
не постоји сагласност 

годишњи приход остварен коришћењем 
имена и знака заштићеног подручја 1% 

Табела 6. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима 

РЕД. 
БР. Предмет накнаде Основица Висина у 

РСД 

1. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима   

1.1. за пунолетног посетиоца дан 100 

1.2. за децу од 8 до 18 година дан 50 

2. Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и 
кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)   

2.1. за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу дан 250 

2.2. за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу дан 150 

Табела 7. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја 

РЕД. БР. Предмет накнаде Основица Висина у РСД 

1. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају 
својства заштићеног подручја м2 225 

Члан 4

Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја врши 
управљач заштићеног подручја решењем за календарску годи-
ну, односно сразмерно периоду коришћења, када је период ко-
ришћења краћи од календарске године. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за календарску го-
дину, плаћа се тромесечно, у року од 15 дана по истеку тро-
месечја. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за период коришћења 
краћи од календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана 
по истеку месеца. 

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, накнаде за коришћење 
заштићеног подручја које се плаћају дневно, обвезник накнаде плаћа 
овлашћеном лицу управљача заштићеног подручја, приликом улас-
ка у заштићено подручје, на основу издатог одговарајућег рачуна, 
односно улазнице на улазним местима, односно информативним 
пунктовима, информативним центрима или на други начин. 
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Обвезнику који отпочиње обављање делатности у заштићеном 
подручју утврђује се аконтациона обавеза, у року од 15 дана од 
дана почетка обављања делатности, а плаћање се врши у року из 
става 2. овог члана. 

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба ми-
нистарству у чијој су надлежности послови заштите животне 
средине (када је заштићено подручје проглашено актом Владе), 
односно органу у чијој су надлежности послови заштите живот-
не средине аутономне покрајине (када је заштићено подручје 
проглашено актом Владе а налази се на територији аутономне 
покрајине, односно када је проглашено актом надлежног органа 
аутономне покрајине), односно органу у чијој су надлежности 
послови заштите животне средине јединице локалне самоуправе 
(када је заштићено подручје проглашено актом јединице локалне 
самоуправе).

Члан 5

Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају се: 

1) физичка лица која живе у заштићеном подручју, која су за-
послена на простору заштићеног подручја, која обављају 
послове или врше службене радње у заштићеном под-
ручју; 

2) деца предшколског узраста; 
3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама; 
4) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона 

којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање уз под-
ношење доказа - последњег примљеног чека од пензије; 

5) корисници чије активности непосредно доприносе уна-
пређењу стања, презентацији и промоцији вредности 
заштићеног подручја; 

6) корисници код којих су, услед елементарне непогоде или 
других разлога, наступиле околности које битно отежа-
вају услове рада и пословања за време трајања тих окол-
ности; 

7) постављање и коришћење привремених објеката за пче-
ларство; 

8) корисници ствари у јавној својини који обављају актив-
ности од општег интереса који за обављање тих актив-
ности користе непокретности посебне намене које су у 
посебном режиму у складу са законом. 

Кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу 
стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја 
утврђује управљач заштићеног подручја на основу критеријума 
које прописује министар у чијој су надлежности послови заштите 
животне средине

Члан 6

Приходи остварени од накнада за коришћење заштићеног под-
ручја припадају Управљачу и уплаћују се на рачун управљача 
Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“ а то је 
Установа „Резервати природе“ Зрењанин.

Средства остварена од накнада по овој Одлуци користе се за 
заштиту развој и унапређење заштићеног подручја, односно 
спровођење Плана и Програма управљања и на исте се примењују 
одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Члан 7 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама 
за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе 
„Ритови доњег Потисја“  („Службени гласник РС“, број 64/15 и 
70/18). 

Члан 8 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.
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534.

На основу члана 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
с чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/2018 – др.закон), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 24. априла 2019. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Љиљани Влашкалић, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у Сек-
тору за грађевинарство, 30. априла 2019. године престаје рад на 
положају, због протека времена на које је постављена. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-57/2019
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

535.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-други закон и 95/18 др. закон) 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14)  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 24. априла 2019. године,           д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Љиљана Влашкалић, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај у Сектору за грађевинарство, 
почев од 1. маја 2019. године, до постављења службеника на поло-
жај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-58/2019
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

536.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 24. априла 2019. године,          д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА

I

У РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
КУЛА, 127 БРОЈ: 022-73/2019, ОД 20. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 
(„Службени лист АПВ“, број: 15/2019) у ставу 1. речи „Скупштина 
општине Кула“, замењују се речима „Привремени орган општине 
Кула“.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-73/2019
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

537.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 24. априла 2019. године,          д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Одлуку о мрежи јавних ос-
новних школа на територији Општине Кањижа, број: 02-4/2019-I, 
од 31. јануара 2019. године и Одлуку о допуни одлуке о мрежи 
јавних основних школа на територији Општине Кањижа, број: 
02-80/2019-I, од 7. марта 2019. године, које је донела Скупштина 
Општине Кањижа.

ПОСЕБНИ ДЕО
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-113/2019
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

538.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 24. априла 2019. године,          д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Одлуку о мрежи основних 
школа на територији Општине Србобран, број: 610-18/2018-I од 
26. децембра 2018. године, коју је донела Скупштина Општине 
Србобран на седници одржаној 26. децембра 2018. године и Од-
луку о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији 
Општине Србобран, број: 610-6/2019-I, од 28. марта 2019. године, 
коју је донела Скупштина Општине Србобран, на седници одржа-
ној 28. марта 2019. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-29/2019
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

539.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10),  Покрајинска влада, на седници одржаној 24. априла 
2019. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Кул-
турног центра Војводине „Милош Црњански” за 2019. годи-
ну, које је донео Управни одбор Културног центра Војводине 
„Милош Црњански”, на 26. седници одржаној 8. априла 2019. 
године.  

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-161/2019
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

540.

На основу члана. 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 16. став 2. Уго-
вора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за упра-
вљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, са 
Изменама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговор-
ношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Па-
лић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва, на 19. седници, 
одржаној 16. јануара 2013. године, те Изменама и допунама Уго-
вора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за упра-
вљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које 
је усвојила Скупштина друштва на 35. седници, одржаној 1. јуна 
2015. године, Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва 
са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристич-
ког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина 
друштва на 44. седници, одржаној 4. новембра 2016. године, као и 
Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниче-
ном одговорношћу за управљање развојем туристичког простора 
„Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва на 54. 
седници, одржаној 30. октобра 2017. године, Покрајинска влада, 
на седници одржаној 24. априла 2019. године, д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2017. го-
дину, Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање раз-
војем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, за 2017. годи-
ну, коју је донела Скупштина друштва, на 64. седници одржаној 
30. октобра 2018. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-978/2018
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

541.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18) као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 
24. априла 2019. године,    д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобра-
ва се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама,  Програм  1202  
Унапређење система заштите културног наслеђа,  Програмска 
активност 1001  Подршка истраживању, заштити и очувању не-
покретног културног наслеђа, функционална класификација 820 
Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економска класификација  463 Трансфери осталим 
нивоима власти, односно 4631 Текући транфери осталим нивои-
ма власти износ од 840.000,00 (словима: осам стотина четрдесет 
хиљада динара и 00/100), због непланираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава 
се за 840.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.   Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тач-
ке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду а намењено 
је Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, за 
финансирање геодетских снимања ради реконструкције улич-
них фасада у Новом Саду у склопу обнове градитељског наслеђа 
Новог Сада.

 
3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-22
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

542.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18) као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 
24. априла 2019. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резер-
ве, одобрава се Разделу 15 Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска ак-
тивност 1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 
програме, функционална класификација 810 Услуге рекреације 
и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, износ од 4.000.000,00 динара (словима: четири милиона 
динара и 00/100), на економској класификацији 423 Услуге по 
уговору, односно 4234 Услуге информисања, а због непланира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећа-
ва се за 4.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – 
квота, увећава се у висини и по методологији, те по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финан-
сија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се  Јавној медијској 
установи „Радио-телевизија Војводине” Нови Сад за продукцију  
и емитовањe  тематских емисија под радним називом: „Спорт-
ски глобус”, а у циљу  информисања јавности о спортским до-
гађајима и врхунским спортистима из АП Војводине и промоције 
спортских вредности путем афирмације школског и рекреативног 
спорта.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта у складу са законом.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-23
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

543.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18) као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 
24. априла 2019. године,     д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индирект-
ни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење си-
ситема заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 423 Услуге по уговору, односно 4239 Остале 
опште услуге износ од 1.675.494,00 динара (словима: један ми-
лион шест стотина седамдесет пет хиљада четиристо деведесет 
четири динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.675.494,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се  Музеју Војводине, Нови Сад, за фи-
нансирање активности у имплементацији јединственог информа-
ционог система у музејима у Аутономној покрајини Војводини и 
на територији Републике Српске.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-24
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

544.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18) као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 
24. априла 2019. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобра-
ва се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глава 01  Инди-
ректни корисници у области културе Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификаца  511 Зграде и грађевински објекти, односно 5113 
Капитално одржавање зграда и објеката износ од  7.782.837,02 
динара (словима: седам милиона седам стотина осамдесет две 
хиљаде осамсто тридесет седам динара и 02/100), због неплани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 7.782.837,02 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе са верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Архиву Војводине, у Но-
вом Саду за финансирање партерног уређења дворишта Архива 
Војводине.

 
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-25
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

545.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
24. априла 2019. године,    д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, 
Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална кла-
сификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Раз-
вој инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност 1001 
Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је 
оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство не-
класификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације орга-
низацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације 
организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 8.310.864,00 
динара (словима: осам милиона тристо десет хиљада осамсто шездесет 
четири динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 8.310.864,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган управе надлежан за послове финансија.  

2. Одобрено отварање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Општој болници Суботица 
за набавку операционог микроскопа који укључује и асистентски 
микроскоп, а ради несметаног спровођења офталмолошког опе-
рационог програма у овој здравственој установи.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-28
Нови Сад, 24. април 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

546.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
031-241/2016-1  од 28.11.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, изда-
вање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУ-
НАРСТВО 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику, 
ауторке Светлане Мандић за наставни предмет Информатика и 
рачунарство, за пети разред основне школе, писан на мађарском 
језику и писму, од школске 2019/2020. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-519/2019-01
Дана:  18. 04. 2019. године

П.О. Покрајинског  секретара
Милан Ковачевић,с.р.

547.

На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 37/2014; 54/2014 – др, од-
лука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању 
надлежности  Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени гласник РС 
‚‘, број 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 
34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 
18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања 
ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, 
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање 
права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине 
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре за-
кључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 80/2010 и 11/2018), Покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

„РАТНО ОСТРВО“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Ратно острво“ („Службе-
ни лист АПВ“, бр. 15/12) тачка V мења се и гласи: 

„V

Граница ловишта: Граница ловишта “Ратно острво” почиње на огради 
ауто-пута Е-75 (Y: 7406699,9038 и X: 5018712,1891 у државном коорди-
натном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7) 
и иде на исток оградом ауто-пута Е-75 до канала К-600 (“Дубоки канал”), 
где скреће на југ поменутим каналом и иде до канала на ножици насипа. 
Даље граница наставља на северозапад поменутим каналом у дужини 
од око 1.980м (иза тзв „Бамбусовог салаша“), где скреће на југ и пење 
се до средине насипа, затим наставља на северозапад средином насипа 
до преливне канализационе пумпе, где скреће на југ и иде до средине 
тока реке Дунав. Даље граница наставља на северозапад средином тока 
реке Дунав, и даље на северозапад средином канала ДТД до железничког 
моста на каналу, затим даље граница наставља на северозапад и северо-
исток железничком пругом до ограде ауто-пута Е-75 тј. до почетне тачке.

Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта „Ратно острво“износи  4.938,40 ha.“

Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта „Ратно острво” на геотопографској 
подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

Број: 104-324-280/2019-07-5
У Новом Саду, 17. април 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.
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На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број: 15/2016), у вези са чланом 26. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војво-
динашуме” („Службени лист АПВ”, број: 53/2016), а у складу са 
Одлуком о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин, број  022-
341/2019  од 16. априла 2019. године, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ВОЈВОДИНАШУМЕ”, ПЕТРОВАРАДИН

1. Подаци о предузећу 

Седиште Јавног предузећа „Војводинашуме“  је у Петровара-
дину, у Прерадовићевој 2 (у даљем тексту: Јавно предузеће). 

Оснивач Јавног предузећа јесте Аутономна покрајина Војво-
дина. Претежна делатност Јавног предузећа „Војводинашуме“ је 
гајење шума и остале шумарске делатности, шифра делатности: 
02.10. 

Матични број Јавног предузећа јесте 08762198, а ПИБ 101636567

2. Подаци о радном месту:

Радно место: Директор Јавног предузећа „Војводинашуме“.

Послови директора: представља и заступа ЈП „Војводина-
шуме“, организује и руководи процесом рада, води пословање 
Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, 
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 
развоја Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење, 
предлаже годишњи програм пословања Јавног предузећа и одго-
воран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, 
извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног/извршне 
директоре, доноси акт о систематизацији послова у Јавном пре-
дузећа, у складу са законом којим се уређује област рада; врши 
друге послове утврђене законом,  Покрајинском скупштинском 
одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени лист 
АПВ”, број: 53/2016) и Статутом предузећа 

Покрајинска влада именује директора на период од четири го-
дине.

3. Услови за именовање

За  директора Јавног предузећа може се именовати лице које 
испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, односно на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање из тачке 2; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима Јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са зако-

ном којим се уређују кривична дела, и то: 
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-

ној установи; 
- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

4. Место рада

Петроварадин, Прерадовићева 2.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се оцењују 
у изборном поступку и начин провере 

У изборном поступку оцењује се стручна оспособљеност, 
знање из области за које је основано Јавно предузеће и вештине 
руковођења, организационих способности, вештине комуника-
ције и вештине рада на рачунару. 

Стручну оспособљеност, проверу знања и вештина обавиће Коми-
сија за спровођење конкурса за избор директора, увидом у податке 
из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писменом и 
усменом провером, а у складу с Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016).

6. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса.

7. Подаци о лицима за контакт:

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су:

Гордана Француски, саветник за правне послове из области во-
допривреде , 021-487-4105.

Оливера Крчо, саветник за правне послове, 021-487-4120. 

8. Адреса на коју се подносе пријаве 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. 

Пријаве достављати у затвореној коверти са назнаком:  „За кон-
курс за директора ЈП „Војводинашуме”, не отварати”.

Пријаве се могу слати путем препоручене пошиљке, путем по-
ште или предати директно на писарници покрајинских органа уп-
раве у затвореној коверти (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад).

OGLASNI DEO
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9. Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и од-
говорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању 
и податке о посебним областима знања;

Докази који се прилажу уз пријаву 

1) извод из матичне књиге рођених; 
2) уверење о држављанству;
3) диплома о стручној спреми;
4) доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уго-

вори и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и с којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство);

5) изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу 
да није члан органа политичке странке, односно акт на-
длежног органа политичке странке да је лицу одређено 
мировање функције у органу политичке странке;

6) уверење надлежног органа да лице није осуђивано на каз-
ну затвора од најмање шест месеци, које мора бити издато 
након објављивања јавног конкурса; 

7) уверење надлежног органа да лицу нису изречене мере 
безбедности у складу са законом којим се уређују кривич-
на дела, које мора бити издато након објављивања јавног 
конкурса, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-

ној установи; 
- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у складу са законом. 

10. Неблаговремене пријаве, неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора ће одбацити за-
кључком против кога није допуштена посебна жалба. 

Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“, дневним новинама „Дневник“ и на званичној интернет 
страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство http://www.psp.vojvodina.gov.rs/.

549.

На основу члана 37. став 11. Покрајинскe скупштинскe одлукe о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014, 54/2014 
– др. пропис, 37/2016 и 29/2017), у складу с чланом 79. Закона о ут-
врђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Служ-
бени гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда 
Републике Србије број ИУз – 353/2009) и чланом 2. став 2. Правил-
ника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 
35/2010, 80/2016 и 7/2017) и на основу решења покрајинског секре-
тара за образовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице број: 128-031-241/2016-1  од 28.11.2018. године, 
заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, расписује 

ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШИХ СУДОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Расписује се оглас за постављење сталних судских преводила-
ца за подручје:

1. Вишег суда у Новом Саду, за:

немачки језик – 2; јапански језик – 1; дански језик – 1; холандски језик 
– 1; јерменски језик – 1, италијански језик – 1; словеначки језик – 2.

2. Вишег суда у Зрењанину, за:

немачки језик – 2; ромски језик -2; македонски језик – 1; грчки 
језик – 1; бугарски језик – 1; кинески језик – 1; албански језик – 1; 
дански језик – 1; турски језик – 1; чешки језик – 1; украјински 
језик – 1; шведски језик – 1; хрватски језик – 1.

3. Вишег суда у Суботици, за:

немачки језик – 1; италијански језик – 1; албански језик – 1; 
фарси језик – 1; шпански језик – 1; бугарски језик – 1; румунски 
језик – 1; турски језик – 1; пољски језик – 1; грчки језик – 1; зна-
ковни језик – 1.

4. Вишег суда у Сремској Митровици, за:

словачки језик – 1; турски језик – 1; руски језик – 1; румунски 
језик – 1; пашту језик – 1; фарси језик – 1. 

5. Вишег суда у Панчеву, за:

бугарски језик – 1; русински језик – 1; јерменски језик – 1, зна-
ковни језик – 2.

6. Вишег суда у Сомбору, за:

бугарски језик – 1; македонски језик – 1, знаковни језик – 3.

II

Кандидат за сталног судског преводиоца (у даљем тексту: кан-
дидат) може бити лице које испуњава следеће опште и посебне 
услове, које доказује на начин утврђен у огласу.

Општи услови за кандидате:

1. да је пунолетно лице и да има пребивалиште на терито-
рији АП Војводине
- испуњавање услова доказује се личном картом (чипо-

вана лична карта мора бити очитана);
2. да је држављанин Републике Србије

- испуњавање услова доказује се уверењем о држављан-
ству које не сме бити старије од шест месеци;

3. да има завршено најмање високо образовање (за кандида-
те за сталне судске преводиоце)
- испуњавање услова доказује се дипломом о стеченом 

високом образовању;
4. да му/јој раније није престајао радни однос у државном 

органу због теже повреде дужности из радног односа
- испуњавање услова важи само за оне кандидате који су 

били односно за оне који су још увек у радном односу 
у државном органу. Испуњавање услова доказује се пи-
саном изјавом кандидата да му/јој није престао радни 
однос у државном органу због изречене дисциплинске 
мере. Кандидат сам саставља и потписује изјаву.

5. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
- испуњавање услова доказује се на основу уверења 

из казнене евиденције надлежне Полицијске управе 
МУП РС, које не сме бити старије од шест месеци. 

Посебни услови за кандидате:

1. да има одговарајуће високо образовање за одређени стра-
ни језик или да поседује потпуно знање језика с кога пре-
води и на који преводи усмени говор или писани текст

- испуњавање услова доказује се:
• дипломом о стеченом високом образовању одгова-

рајућем за одређен страни језик;
• уверењем комисије о претходно положеној провери 

знања језика;
• провером знања језика коју спроводи комисија;
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2. да познаје правну терминологију која се користи у језику 
с кога се преводи и на који се преводи
- испуњавање услова доказује се провером знања 

правне терминологије, коју спроводи комисија, однос-
но уверењем комисије о претходно положеној провери 
знања правне терминологије;

3. да има најмање пет година искуства на преводилачким 
пословима 
- испуњавање услова доказује се на основу потврда о 

искуству на преводилачким пословима.

III

Уз пријаву на оглас, кандидат доставља оригинал или оверену 
фотокопију тражених доказа, оверену код јавног бележника или у 
општинским управама за које нису именовани јавни бележници.

Доказе о испуњености услова из члана II став 1. тачке 2. и 5, у 
складу с чланом 103. став 2. Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), по службеној дужности, прибавља Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице.

IV

Комисија – коју образује покрајински секретар – разматра 
пријаве кандидата и поднете доказе, те спроводи проверу знања 
језика и правне терминологије ради доказивања испуњености по-
себних услова.

Трошкове провере сноси кандидат.

V

Пријаве на оглас, с доказима о испуњавању услова из тачке II 
овог огласа, достављају се у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла 
Пупина број 16, 21000 Нови Сад, с назнаком Пријава на оглас за 
постављење сталних судских преводилаца за подручје виших 
судова на територији АПВ. 

Пријаве се подносе на обрасцу који се може преузети на ин-
тернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице: 
www.puma.vojvodina.gov.rs у делу „Сервиси” – рубрика „Судски 
тумачи”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

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

VI

У складу са Законом о републичким административним так-
сама, тарифни број 1, кандидат је дужан да приликом подношења 
пријаве уплати 840,00 динара на име подношења захтева и изда-
вања решења, на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 
97 11-223, сврха уплате – Републичка административна такса, 
прималац: Буџет Републике Србије.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

128-74-19/2019-02 од 24. априлa 2019. године
П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

Милан Ковачевић,с.р.

550.

ОДЛУКА 
О ОГЛАШАВАЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ

Овом Одлуком се оглашава  НЕВАЖЕЋИМ  Печат  Специјал-
не болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ 
Вршац почев  од датума 08.05.2019. године .

Дана 18.03.2019. године, у службу за правне кадровске и адми-
нистративне послове приступио је запослени Суру Јон дипл.инж. 
пољопривреде-шеф економије и дао је писану изјаву да је изгубио 
печат Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Сла-
вољуб Бакаловић“ Вршац.

Печат Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Сла-
вољуб Бакаловић“ Вршац са седиштем у Вршцу је „мали печат, у 
облику круга у чијој је средини грб Републике Србије, исписан је 
ћириличним писмом, величине је 28mm. Текст печата исписан је 
у концентричним круговима око малог грба Републике Србије, 
текст печата органа Аутономне Покрајине Војводине исписан је 
у концентричним круговима око малог грба Републике Србије 
и текст Специјална болница за психијатријске болести „Др Сла-
вољуб Бакаловић“ Вршац исписан је у концентричним круговима 
око малог грба Републике Србије. Испод грба исписан римски 
број један, док се испод броја налазе водоравно три звездице“.

Специјална болница за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“

Вршац  8.5.2019.
Број: 01-533/4

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ
Воскресенски др Татјана, с.р.

спец. неуропсихијатрије и  
суб.спец.клиничке неурофизиологије

са епилептологијом
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МАЛИ ОГЛАСИ 

Оглашавају се неважећим 
изгубљена документа, и то:

 Ђорђе Георгијевски, уверење о испи-
тивању возила на погон ТНГ под бројем 
020560-15, одштампан на серијском образ-
цу број 069623, дана 23.02.2016 године.

Трифуновић Влада, потврда о испи-
тивању возила на погон ТНГ под бројем 
028801-15 К, одштампан на серијском об-
разцу број 0209960, дана 21.05.2015 годи-
не.

Алија Јемини, бродарска књижица под 
бројем 1112/ИИИ од 2001 године .

Ибоља Кечкеш Гере, пловидбена дозво-
ла под бројем СТ -145 Ц, издата од Капета-
није у Сенти.

Александар Панајотовић, положени 
стручи испит за управљача-руковаоца 
чамцем издата у Новом Саду под бројем 
63592/14. 

Милан Бабић, пловидбена дозвола за 
управљање чамцем под бројем 17676/03 
издата у Капетанији у Новом Саду.

Небојша Дец, пловидбена дозвола под 
бројем НС 1069 издата у Капетанији у Но-
вом Саду.

Остојић Бранислав, дозвола за упра-
вљањем чамца, издата у Капетанији у Сен-
ти 20.11.2010 године.

Немања Дец, Нови Сад, пловидбена доз-
вола под бројем НС 0371 издата у Капета-
нији у Новом Саду.

Немања Ладар, пловидбена дозвола под 
бројем НС – 161-Ц, издата у Капетанији у 
Новом Саду.

Борислав Вучковић, пловидбена дозво-
ла под бројем 57063/12,издата 03.05.2012 
године  у Капетанији у Сенти.

Милан Лалић,неважећим пловидбену 
дозволу за чамац,рг.ознаке НС 5707,издата 
у капетанији у Новом Саду.

Марина Грубић,неважећим сведочан-
ство О.Ш.Соња Маринковић издато у Но-
вом Саду.

Брозовић/Јан/Татјана, диплома меди-
цинске школе „7 април“  издата у Новом 
Саду,смер стоматолошка сестра, бр.мати-
чне књиге 10 у регистру 384.

Перпауер Чордаш Теодора,сведочан-
ство О.Ш. Петефи Шандор из Бечеја.

Ђурић Уна, ђачка књижица издата у 
О.Ш.Мирослав Антић из Футога.

Николина Суботић, ђачка књижица из-
дата у О.Ш.Мирослав Антић из Футога.

Владимир Миленковић, индекс са мас-
терс студија Филозофије, издат на Фило-
зофском факултету у Новом Саду.

Јелена Драгојевић,диплома средње 
школе Милеве Марић Ајнштајн издата у 
Новом Саду.

Марина Родић,индекс под бројем ДТ 
2/15 издат на Факултету Техничких наука 
у Новом Саду.

Брбонић Јован,сведочанство 1. 2. 3  и 
4. разреда Гимназије Исидора Секулић у 
Новом Саду.

Маша Павићевић,диплома средње 
школе, друштвеног смера издата у Новом 
Саду.

Зорица Ћеран Вулин, сведочанство 
О.Ш.Петар Кочић издато у Темерину.

Петровић Каталин, сведочанство и Ди-
плома средње школе Др. Милан Петровић 
издати у Новом Саду.

Драган Павловић, ђачка књижица изда-
та у О.Ш. Никола Тела из Новог Сада.

Сава Попов,диплома средње  Пољоприв-
редне школе издата у Футогу.

Саша Марковић, сведочанство О.Ш. 
Вељко Петровић  из Бегеча.

Милица Николић, ђачка књижица изда-
та у О.Ш. Никола Тела из Новог Сада.

Младен Јаковљевић, диплома гимназије 
Светозар Марковић издата 2003 године у 
Новом Саду.

Анђела Смиљанић,сведочанство првог 
разреда средње школе Исидора Секулић 
издата у Новом Саду.

Дане Миличић,сведочанство првог раз-
реда средње школе Исидора Секулић изда-
та у Новом Саду.

Хелена Цвијановић, сведочанства  5/
петог/  и 6/шестог/  разреда О.Ш.Соње Ма-
ринковић издата у Новом Саду.

Горан Петровић, диплома средње шко-
ле Исидоре Секулић, издата у Новом Саду 
2006 године.

Драгана Ељшан Јорић,сведочанство 
О.Ш. Мирослава Антића издато у Футогу.

Душан Поткорац диплома средње шко-
ле Исидор Секулић издата у Новом Саду.

Маријана Кордић,индекс под бројем 3 
ПС 0005/17 издат у БПС из Београда.

Гордана Јањаж, индекс под бројем 3ПС 
0012/17 у БПС из Београда.

Александар Николић,индекс под бројем 
3 ПС 0013/17, издат у БПС из Београда.

Јован Рљић, индекс 3 ПС 0016/15,издат у 
БПС из Београда.

Драган Ђокић, индекс под бројем 3 ЦС-
0054-15 издат у Београдској пословној 
школи.

Сања Димић, индекс под бројем 3 ЦС-
0024-17 издат у Београдској пословној 
школи.

Бранислава Козић Тривуновић,индекс 
под бројем 3 ЦС/0014/15 издат у Бероград-
ској пословној школи.

Елиса Хаддада, ђачка књижица издата у 
О.Ш.Никола Тесла у Новом Саду.

Теодора Перпауер, сведочанство О.Ш. 
Петефи Шандор која се налази у Бечеју.

Милош Гајан, сведочанство 6/шестог/ 
разреда  О.Ш. Братства И Јединства издата 
у Војловици,општина Панчево.

Бешевић Никола, сведочанство 6/шес-
тог/  разреда О.Ш.Светозар Марковић из 
Новог Сада.

Бранко Давидовић, уверење о положе-
ном стручном испиту за обаљање послова 
БЗР, под бројем 152-02-00286/2010-01, из-
дато 2010 године на име Бранко Давидо-
вић.

Софија Галогажа, диплома средње шко-
ле, смер административни техничар за 
Право И Економију издата у Сремским 
Карловцима.

Анђелка Радовановић, диплома средње 
школе-гимназије Исидора Секулић, изда-
та у Новом Саду.

Петар Јовићић, сведочанство О.Ш. Ми-
рослав Антић издата у Футогу.

Анкица Чуквас, индекс под бројем 
2ПС/0002/17, издат у пословној школи у 
Београду.
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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, прописе, управу и националне мањине - 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.rs

ОПШТИ ДЕО

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „РЕЗЕРВАТИ 
ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН

533. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног под-
ручја парка природе „Русанда“

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

534. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај;

535. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за енергетику, грађеви-
нарство и саобраћај;

536. Решење о измени Решења о давању сагласности 
на Одлуку о мрежи основних школа на територији 
Општине Кула;  

537. Решење о давању сагласности на Одлуку о мре-
жи јавних основних школа на територији Општине 
Кањижа и Одлуку о допуни Одлуке о мрежи јавних 
основних школа на територији Општине Кањижа;

538. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
основних школа на територији Општине Србобран 
и Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основних школа 
на територији Општине Србобран;

539. Решење о давању сагласноти на Измене и допуне 
Програма рада Културног центра Војводине „Ми-
лош Црњански“ за 2019. годину;

540. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли добити за 2017. годину, Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање развојем туристичког 
простора „Парк Палић“, Палић;

541. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-182/2019-22;

542. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-182/2019-23;

543. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-182/2019-24;

544. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-182/2019-25;

545. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-182/2019-28;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

546. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Информатика и рачунарство 5, за пети 
разред основне школе, на мађарском језику

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

547. Решење о изменама Решења о установљавању ло-
вишта „Ратно острво“

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

548. Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа 
„Војводинашуме“, Петроварадин;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

549. Оглас за постављење сталних судских преводилаца 
за подручје виших судова на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ 
БОЛЕСТИ

„ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

550. Одлука о оглашавању печата неважећим

 МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената нева-
жећим

1573

1577

1577

1577

1577

1578

1578

1578

1578

1579

1579

1580

1580

1581

1581

1583

1584

1585

1586

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј


