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1.

На основу чл. 33. и 34. став 1. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 32. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(„Службени лист АПВ“, број 39/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 9. јануара 2013. године,
д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О РОКОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ

ПOВРАЋАJА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ
 СРЕДСТАВА  КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 ВАН КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ,
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се рокови, начин утврђивања и поступак 
повраћаја неутрошених буџетских средстава на рачун извршења 
буџета Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АПВ) 
корисника јавних средстава АПВ.

Повраћај средстава из става 1. овог члана, односи се на ко-
риснике јавних средстава АПВ који нису укључени у консолидо-
вани рачун трезора АПВ, чији је оснивач АПВ (у даљем тексту: 
корисници јавних средстава).

Члан 2.

Повраћај средстава из става 1. овог члана, односи се на сред-
ства која корисници јавних средстава нису утрошили за финан-
сирање расхода и издатака у фискалној години, односно за која 
нису извршили преузимање обавеза, а пренета су им закључно 
са 31. децембром фискалне године, у складу са актом о буџету и 
програмом рада и финансијским планом за фискалну годину.

Члан 3.

Рок за повраћај неутрошених буџетских средстава корисника 
јавних средстава из члана 1. ове уредбе на рачун извршења буџе-
та АПВ је 31. јануар фискалне године за претходну фискалну го-
дину.

Члан 4.

Износ средстава за повраћај утврђује се као разлика између 
примљених средстава из покрајинског буџета за фискалну годи-
ну за редован рад и за реализацију активности утврђених програ-
мом рада и финансијским планом и износа обавеза преузетих у 
складу са усвојеним програмом рада и финансијским планом за 
фискалну годину.

Члан 5.

Корисници јавних средстава из члана 1. ове уредбе, дужни су 
да, најкасније до 20. јануара текуће за претходну фискалну годи-
ну, доставе директном буџетском кориснику који му је средства 
пренео податке о износу средстава за повраћај утврђене на начин 
прописан овом уредбом, на обрасцу ПКЈС – Повраћај средстава 
корисника јавних средстава.

Образац ПКЈС-Повраћај средстава корисника јавних средстава 
је саставни део ове уредбе.

Члан 6.

Директни буџетски корисник из члана 4. ове уредбе, дужан је 
да изврши проверу података из обрасца ПКЈС у односу на програм 
рада или финансијски план и извештај о реализацији програма 
рада, односно финансијског плана корисника јавних средстава.

Члан 7.

Након провере обрасца ПКЈС на начин прописан овом уредбом, 
директни буџетски корисник исти оверава и доставља Покрајин-
ском секретаријату за финансије за потребе евидентирања сред-
става за повраћај и потраживања од корисника јавних средстава 
у главној књизи трезора.

Члан 8.

Средства пренета из покрајинског буџета у фискалној години 
за финансирање редовног рада корисника јавних средстава у тој 
години за које нису преузете обавезе до краја фискалне године, не 
могу се користити у наредној фискалној години.

Члан 9.

Износ средстава примљених из покрајинског буџета за фискал-
ну годину за реализацију активности из члана 3. ове уредбе, може 
остати на коришћењу код корисника јавних средстава, уколико 
њихова реализација из оправданих разлога није започета или је 
у току, уз писмену сагласност директног буџетског корисника са 
чијег раздела су средства пренета.

Члан 10.

Корисник јавних средстава за задржавање неутрошених сред-
става (утврђених у складу са чланом 3. ове уредбе) подноси за-
хтев директном буџетском кориснику који је извршио исплату 
истих, на обрасцу ПКЈС/1 - Захтев за оцену оправданости.

Образац ПКЈС/1 - Захтев за оцену оправданости је саставни део 
ове уредбе.

Директни буџетски корисник цени оправданост захтева ко-
рисника јавних средстава за задржавање неутрошених средстава 
и издаје сагласност у складу са чланом 8. ове уредбе.

Члан 11.

Са средствима пренетим корисницима јавних средстава из 
покрајинског буџета ранијих година, која до краја фискалне годи-
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не нису утрошена за намену за коју су добијена у складу са про-
грамом рада односно финансијским планом,  поступа се у складу 
са овом уредбом.

Члан 12.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војво-
дине”, а примењиваће се од 01. јануара 2013. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-2406/2012
Нови Сад, 9. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Образац  ПКЈС

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
                             ЗА ФИСКАЛНУ _____________ ГОДИНУ

Корисник јавних средстава буџета АП Војводине .................................................
ПИБ  ................................
МБ    ................................
Седиште.........................................   адреса   .........................................................
Број  рачуна   ...................................
Назив рачуна  ..................................

Са рачуна буџета АПВ   од стране ..........................................................................
                                                                   (назив директног буџетског корисника који је извршио пренос)

пренета   су средства према  следећим наменама:

Намена
(конто)

Намена
(опис)

Износ пренетих средстава у 
складу са актом  о буџету АПВ 

за фискалну год.

Износ преузетих обавеза у 
складу са Програмом односно 

финансијским планом за 
фискалну годину

Извршено
плаћање

преузетих
обавеза из
колоне 4

Износ средстава 
за повраћај

1 2 3 4 5 6 (3-4)

 С в е г а:

                                            
                                                                   КОРИСНИК ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
                                                                                        
                                                                                       .............................................................                                                                                       
                                                                                         
САГЛАСНОСТ са наведеним подацима оверава
                                                                        ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК  
                                                                       
                                                                              ..............................................................................

                                                                                                    Образац  ПКЈС / 1
_________________________________________
 (назив корисника јавних средстава буџета АПВ)
_________________         ___________________
            (ПИБ)                              (Матични број)
______________________
      (Седиште и адреса)
                                                                             
                                                           ___________________________________________________



23. јануар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 1 - Страна 3

                                                         (директни буџетски корисник који је извршио исплату средстава)
ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ
Програмска активност  ____________________________________________________
Износ преузетих обавеза __________________________________________________
Пренета средства за реализацију програмске активности ________________________
Износ неутрошених средстава  ______________________________________________
 Молим да неутрошена средства у износу од ________остану на коришћењу у буџетској години кориснику јавних средстава 

за намену утврђену програмом до окончања активности, а најкасније до ________________ године.
О б р а з л о ж е њ е
Програм није реализован из следећих разлога _____________________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Планирано време реализације програма ______________________________________

                                                                           Овлашћено лице
                                                                 корисника јавних средстава
                                                               __________________________

                   САГЛАСНОСТ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
На основу Захтева за оцену оправданости даје се сагласност да неутрошена средства у износу од ______________остану на ко-

ришћењу кориснику јавних средстава за намену утврђену програмом /финансијским планом до  ___________________ године.
                                                                                                                                          (датум)

   ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК 

                                                                        ..........................................................................

2.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), а у вези са чл. 36. став 1. тачка 9. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гла-
сник РС“, број: 99/09 и 67/12 – УС РС), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. године,
д о н е л а  је

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА

 ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин, услови и критеријуми за распо-
делу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образо-
вање, управу и националне заједнице (у даљем тексту: Секретари-
јат) општинама и градовима на територији Аутономне Покрајине 
Војводине, у циљу регресирања превоза ученика средњих школа 
у међуградском саобраћају у Аутономној Покрајини Војводини.

Члан 2.

Међуградски саобраћај у смислу ове одлуке подразумева међу-
месни, приградски и локални саобраћај.

Под међуградским односно међумесним превозом у смислу ове 
одлуке, подразумева се превоз ученика средњих школа између 
насељених места две општине односно градова.

Под приградским односно локалним превозом у смислу ове од-
луке, подразумева се превоз ученика средњих школа између два 
насељена места на територији општине односно града.

Члан 3.

Средства за намену из члана 1. ове одлуке, доделиће се ко-
рисницима у складу са расположивим средствима у буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине, обезбеђеним на посебном разделу 
Секретаријата.

Члан 4.

У смислу ове одлуке, корисници који имају право да учествују 
у расподели средстава су општине и градови на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине.

Члан 5.

Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у фи-
нансирању превоза ученика средњих школа у међуградском  са-
обраћају, који свакодневно путују од места становања до школе.

Члан 6.

Висина средстава за намене из члана 5. ове одлуке, утврђује се 
на основу следећих критеријума:

1) број ученика средњих школа са подручја општине или 
града који свакодневно путују од места становања до 
школе и

2) степен развијености општине или града у Аутономној 
Покрајини Војводини, утврђен актом Владе Аутономне 
Покрајине Војводине.

Ако акт из става 1. тачка 2) овог члана није донет, примењује се 
акт Владе Републике Србије.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: покрајински секретар), донеће акт којим ће ближе 
уредити начин примене критеријума из става 1. тачка 1) и 2) овог 
члана.

Члан 7.

Средства се расподељују корисницима из члана 4. ове одлуке 
путем конкурса, који расписује Секретаријат најмање једанпут 
годишње.

Покрајински секретар образује комисију за спровођење кон-
курса (у даљем тексту: Комисија).

Део средстава, покрајински секретар може доделити корисни-
цима без објављивања конкурса, за ванредне, непредвиђене ситу-
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ације, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 8.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сује конкурс, о томе ко може да се пријави на конкурс, критерију-
ме на којима ће се заснивати висина додељених средстава, висина 
и намена средстава која се расподељују, начин и рок за подноше-
ње пријава на конкурс, као и друге податке који су од значаја за 
спровођење конкурса.

Члан 9.

Пријава на конкурс подноси се Секретаријату, на јединственом 
обрасцу, чију садржину утврђује Секретаријат.

Члан 10.

О додели средстава корисницима по спроведеном поступку, 
одлучује покрајински секретар решењем, на предлог Комисије.

Решење из става 1. овог члана је коначно.

Члан 11.

Обавезу за доделу средстава, Секретаријат преузима на основу 
уговора, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уго-
ворних страна.

Члан 12.

Корисник је дужан да средства користи искључиво за намену, 
за коју су она додељена, а неутрошена средства да врати буџету 
Аутономне Покрајине Војводине.

Корисник је у обавези да поднесе периодичне извештаје након 
истека кварталног периода у текућој години, а на крају буџетске 
године целовит извештај о коришћењу средстава са одговарајућом 
документацијом, овереном од стране одговорних лица.

У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-
ма нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути посту-
пак пред покрајинским органом управе надлежним за буџетску 
инспекцију, ради контроле законитог и наменског коришћења 
средстава.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о ус-
ловима регресирања превоза ученика средњих школа и студената 
у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној Покраји-
ни Војводини (“Службени лист АПВ”, број: 2/10, 14/11 и 1/12).

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Влада аутономне покрајине војводине

Број: 451-15/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

3.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 9. Закон о утврђи-
вању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службе-

ни гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – УС  РС), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. го-
дине, д о н е л а  је

О Д Л У К У
О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овом oдлуком уређује се начин, услови и критеријуми за рас-
поделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за нау-
ку и технолошки развој општинама и градовима на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, у циљу регресирања превоза 
студената у међуградском, односно међумесном саобраћају у Ау-
тономној Покрајини Војводини.

Члан 2.

Под међуградским, односно међумесним превозом студената, 
подразумева се превоз студената између насељених места две 
општине, општине и града или два града.

Члан 3.

Средства за намену из члана 1. ове oдлуке, доделиће се ко-
рисницима у складу са расположивим средствима у буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине, обезбеђеним на посебном разделу 
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.

Члан 4.

У смислу ове oдлуке, корисници који имају право да учествују 
у расподели средстава су општине и градови на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине

Члан 5.

 Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у 
финансирању превоза студената у међуградском, односно међу-
месном саобраћају који кумулативно испуњавају следеће усло-
ве: имају пребивалиште на подручју општине или града, свако-
дневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до 
установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја 
у студентским центрима), школују се на терет буџета, први пут 
уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија 
и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републи-
ке Србије, надлежних покрајинских органа управе, Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине, локалних самоуправа, Републичког 
фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за сти-
пендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и 
других институција, фондова и фондација.

Члан 6.

Висина средстава за намене из члана 5.  ове oдлуке, утврђује се 
на основу следећих критеријума:

1) бројa студената у међуградском, односно међумесном 
саобраћају из члана  5. ове Одлуке.

2) месечнe калкулацијe трошкова превоза студената који 
испуњавају услове из члана 5. ове oдлуке.

Члан 7.

Средства се расподељују корисницима из члана 4. ове oдлуке 
путем конкурса, који расписује Покрајински секретаријат за нау-
ку и технолошки развој, најмање једанпут годишње.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој об-
разује комисију за спровођење конкурса (у даљем тексту: Коми-
сија).

Део средстава, покрајински секретар за науку и технолошки 
развој може доделити корисницима без објављивања конкурса, 
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за ванредне, непредвиђене ситуације, у складу са Покрајинском 
скупштинском oдлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не.

Члан 8.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сује конкурс, о томе ко може да се пријави на конкурс, критерију-
ме на којима ће се заснивати висина додељених средстава, висина 
и намена средстава која се расподељују, начин и рок за подноше-
ње пријава на конкурс, као и друге податке који су од значаја за 
спровођење конкурса.

Члан 9.

Пријава на конкурс подноси се Покрајинском секретаријату за 
науку и технолошки развој, на јединственом обрасцу, чију садр-
жину утврђује Покрајински секретаријат за науку и технолошки 
развој.

Члан 10.

О додели средстава корисницима по спроведеном поступку, 
одлучује покрајински секретар за науку и технолошки развој ре-
шењем, на предлог Комисије.

Решење из става 1. овог члана је коначно.

Члан 11.

Обавезу за доделу средстава, Покрајински секретаријат за нау-
ку и технолошки развој преузима на основу уговора, којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Члан 12.

Корисник је дужан да средства користи искључиво за намене, 
за која су она додељена, а неутрошена средства врати буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине.

Корисник је у обавези да поднесе периодичне извештаје до 10. 
у месецу, након истека кварталног периода у текућој години, а на 
крају буџетске године целовит извештај о коришћењу средстава 
са одговарајућом документацијом, овереном од стране одговор-
них лица.

У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-
ма нису наменски коришћена, Покрајински секретаријат за науку 
и технолошки развој ће покренути поступак пред покрајинским 
органом управе надлежним за буџетску инспекцију, ради контро-
ле законитог и наменског коришћења средстава.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-10/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

4.

На основу члана 25. став 2. и 3. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 17. јануара 2013. д о н е л а   је

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ КОЈА ЋЕ АНАЛИЗИРАТИ 
ТЕКСТ ПРЕДУГОВОРА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И КОМПАНИЈЕ „AL DAHRA AGRICULTURAL 
COMPANУ“ ИЗ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА

Члан 1.

Образује се Радна група која ће анализирати текст преду-
говора између Владе Републике Србије и компаније „Al Dahra 
Agricultural Companу“ из Уједињених Арапских Емирата, (у 
даљем тексту: Радна група), као повремено радно тело Владе Ау-
тономне Покрајине Војводине.

Члан 2.

Задаци Радне групе су да анализира све елементе предуговора 
са аспекта правне основаности и економске ефекте са посебном 
анализом која се односи на заштиту интереса пољопривред-
них предузећа и запослених у пољопривредним предузећима, 
пољопривредника, локалних самоуправа и институција покрајин-
ске администрације, као и да сачини анализу која ће бити основ за 
доношење одговарајућих закључака Владе АП Војводине и Одбо-
ра за пољопривреду Скупштине АП Војводине.

Члан 3.

Радна група има председника, заменика председника и седам 
чланова.

У Радну групу се именују:

Председник:

Заменик председника:

Чланови:

Члан 4.

На рад Радне групе сходно се примењују одредбе Пословника 
Владе Аутономне Покрајине Војводине о начину рада сталних 
радних тела.

Проф. др Бранко Маринковић - ре-
довни професор Пољопривредног фа-
култета у Новом Саду и председник 
Стручног савета за област биотех-
ничких наука

др Борислав Кобиљски - научни 
саветник Института за ратарство и 
повртарство, Нови Сад

Проф. др Маријана Пајванчић - ре-
довни професор Правног факултета у 
Новом Саду

Др Саша Орловић - директор Ин-
ститута за низијско шумарство и жи-
вотну средину, Нови Сад

Др Сава Лазић - научни саветник 
Научног института за ветеринарство, 
Нови Сад

Горан Живков – стручни консул-
тант

Проф. др Јелена Бировљев - редов-
ни професор Економског факултета у 
Суботици

Проф. др Радован Пејановић - ре-
довни професор Пољопривредног фа-
култета и проректор Универзитета у 
Новом Саду

Проф. др Пера Ерић - редовни про-
фесор Пољопривредног факултета у 
Новом Саду.
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Члан 5.

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
Радне групе обавља Покрајински секретаријат за науку и техно-
лошки развој и Покрајински секретаријат за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство.

Члан 6.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-13/2013
Нови Сад, 17. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

5.

На основу члана 3. Одлуке о стратегији управе покрајинских 
органа („Службени лист АПВ”, број 18/07) и члана 25. став 2. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. јануара 2013. го-
дине,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ

еУПРАВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Члан 1.

У Одлуци о образовању Комисије за управљање стратегијом 
еУправе покрајинских органа («Службени лист АПВ», број: 8/10 и 
15/10), у члану 3. реч: «девет», замењује се речју: «једанаест».

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи: 

„За председника Комисије, именује се:
- др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе; 

За заменика председника Комисије, именује се:
- мр Андор Дели, потпредседник Покрајинске владе и 

покрајински секретар за образовање, управу и нацио-
налне заједнице;

За чланове Комисије, именују се:
- Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије,
- проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајин-

ске владе и покрајински секретар за нayкy и технолошки 
развој;

- Горан Јешић, потпредседник Покрајинске владе и 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство;

- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу;

- Милорад Гашић, секретар Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине;

- Марко Радосављевић, директор Управе за заједничке по-
слове покрајинских органа;

- мр Милан Парошки, помоћник директора Управе за 
заједничке послове покрајинских органа;

- проф. др Зора Коњовић, редовни професор Универзите-
та у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман 
за рачунарство и аутоматику;

- проф. др Душан Сурла, професор емеритус Универзите-
та у Новом Саду, Природно-математички факултет, Де-
партман за математику и информатику.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-201/2012
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

6.

На основу члана 4. Одлуке о образовању буџетског Фонда за 
воде Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
брoj 22/10) и чл. 33. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, 
брoj 04/10), а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштинске од-
луке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(“Службени лист АПВ”, број 39/12) и члана 190. Закона о водама 
(„Службени гласник РС“, број: 30/10 и 93/12), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. го-
дине,  д о н е л a  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Годишњи програм коришћења сред-
става из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2013. годину, обим средстава за спровођење овог програма, 
као и начин њиховог распоређивања.

II

Годишњи програм из тачке I овог решења, чини његов саставни 
део.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-146/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ВОДЕ  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. 

ГОДИНУ

Приходи Буџетског фонда за воде АПВ за 2013. годину

I

Средства за реализацију Годишњег програма коришћења сред-
става из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2013. годину  
(у даљем тексту: Програм) обезбеђују се из прихода од накнада за 
воде сходно члану 189. Закона о водама („Службени гласник РС“, 
број: 30/2010 и 93/2012) и то:
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Уплатни рачун Накнада Износ

840-741562843-03 Накнада за коришћење водног добра 777.000.000,00

840-741563843-10 Накнада за испуштену воду 100.000.000,00

840-741565843-24 Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе 640.000.000,00

840-741566843-31 Накнада за одводњавање од правних  лица 720.000.000,00

840-741567843-38 Накнада за коришћење водних објеката и система 470.000.000,00

УКУПНО 2.707.000.000,00

Средства за реализацију Програма планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/2012),  у укуп-
ном износу од 2.707.000.000,00 динара из извора финансирања 
01-02 Приходи из буџета-наменски приходи.

II

Распоред средстава 
Распоред средстава из планираних накнада за воде извршен је 

у складу са њиховом наменом утврђеном члановима 150.-184. За-
кона о водама и то за:

1. Суфинансирање израде пројектно-техничке документа-
ције и изградње и реконструкције водних објеката у јав-
ној својини

200.000.000,00 динара

2. Суфинансирање израде пројектно-техничке документа-
ције и изградње и реконструкције  објеката фекалне ка-
нализације

94.705.259,76 динара

3. Изградња фекалне канализације у МЗ „Крушчица“, 
Општина Бела Црква (преузета обавеза)

3.850.000,00 динара

4. Изградња колектора фекалне канализације у МЗ „Беш-
ка“, Општина Инђија (преузета обавеза)

1.444.740,24 динара 

5. Услуга утврђивања количина извађеног материјала  из  
водотока 

2.500.000,00 динара

6. Финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводи-
не“ за  2013. годину

2.404.500.000,00 динара

УКУПНО: (1- 6)      2.707.000.000,00  динара

III

Начин коришћења средстава и накнаде из којих се користе

Израда пројектно-техничке документације као и суфинанси-
рање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини 
(тачка II, подтачка 1. овог Програма) финансираће се из накнаде 
за коришћење водног добра.

Израда пројектно-техничке документације фекалне канализа-
ције (тачка II, подтачка 2. овог Програма) суфинансираће се из 
накнаде за испуштену воду.

Распоред средстава из тачке II подтачке 1. и 2. утврдиће 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство на основу спроведених јавних конкурса у 2013. години. 

Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором 
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Корисници средстава 
предвиђених тачком II подтачка 1. и 2. су општине  и градови са 
територије АП Војводине.

Изградња фекалне канализације у месној заједници Крушчица 
(тачка II, подтачка 3. овог Програма) финансираће се из накнаде 
за испуштену воду. Корисник средстава предвиђених овом та-
чком је општина Бела Црква.

Изградња фекалне канализације у месној заједници Бешка (та-
чка II, подтачка 4. овог Програма) финансираће се из накнаде за 
испуштену воду. Корисник средстава предвиђених овом тачком 
је општина Инђија.

Услуга утврђивања количина извађеног материјала  из  водот-
ока  (тачка II, подтачка 5. овог Програма) финансираће се из нак-
наде за коришћење водног добра.

Финансирање програма ЈВП „Воде Војводине“ по Програму 
пословања ЈВП „Воде Војводине“ за  2013. годину финансираће 
се из осталих прихода од накнада за воде (тачка II, подтачка 6. 
овог Програма) у складу са Законом о водама (‘’Службени гла-
сник РС’’ број: 30/2010 и 93/2012).

7.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10) и члана 9. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 8/10 и 26/12), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. 
јануара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

  
ВЕСНА АРШИНОВ   р а з р е ш а в а  се  дужности помоћника 

секретара Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-11/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

8.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 



Страна 8 - Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 23. јануар 2013.

број 4/10) и члана 9. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 8/10 и 26/12), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. 
јануара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ВЕСНА АРШИНОВ   п о с т а в љ а   се за помоћника секрета-
ра Владе Аутономне Покрајине Војводине, на период од четири 
године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-12/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

9.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 16. јануара 2013. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ХАЈНАЛКА КЛЕБЕЧКО МАКАИ р а з р е ш а в а  с е дужности 
помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-9/2013
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

10.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 16. јануара 2013. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИРЈАНА МУНЏИЋ-КРНЧЕВИЋ поставља се за помоћника 
покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-8/2013
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

11.

На основу члана 30. став 1. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не (“Службени лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 16. јануара 2013. године,
д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛАН ПАРОШКИ  р а з р е ш а в а  се дужности помоћника 
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-5/2013
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

12.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, 
број 4/10) и члана 8. 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 одржа-
ној 16. јануара 2013. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛАН ПАРОШКИ поставља  се за помоћника директора 
Управе за заједничке послове покрајинских органа, на период од 
четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-6/2013
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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13.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 16. јануара 2013. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИЛАН ЧЕЖЕК  р а з р е ш а в а се дужности помоћника 
покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-10/2013
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

14.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 16. јануара 2013. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИРЈАНА МУНЏИЋ-КРНЧЕВИЋ р а з р е ш а в а  с е дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за привреду, запошља-
вање и равноправност полова.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-7/2013
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

15.

На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде («Службени лист АПВ», број 3/01) 
и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
04/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној  23. јануара 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈОЖЕФ САБО   р а з р е ш а в а   се  дужности директора 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-5/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

16.

На основу члана 8. став 2. и 3. Одлуке о оснивању Покрајин-
ског фонда за развој пољопривреде («Службени лист АПВ», број 
3/01) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
04/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈОЖЕФ САБО именује се за директора Покрајинског фонда за 
развој пољопривреде, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-6/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

17.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм заштите природних добара 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2013. годи-
ну, који је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту 
природе, Нови Сад, на 10. седници одржаној 21.12.2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-12/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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18.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за 
заштиту природе, Нови Сад, за 2013. годину, који је донео Управ-
ни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, на 
1. седници одржаној 11. јануара 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-17/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

19.

На основу члана 30. став 1. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 
29. став  5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. 
јануара 2012. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи основних школа на те-
риторији општине Темерин, број: 06-17-5/2012-01, коју је донела 
Скупштина општине Темерин, на седници одржаној 25. октобра  
2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-38/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

20.

  На основу члана 30. став 1. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 
29. став  5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. 
јануара 2012. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност  на Одлуку о мрежи основних школа на 
подручју Општине Сечањ, број: 011-134/2012-I, коју је донела 
Скупштина општине Сечањ, на седници одржаној 16. октобра  
2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-37/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

21.

На основу члана 13. тачка 12. Одлуке о оснивању јавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист 
АПВ“, број 10/02) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
«Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2013. годину, који је 
донео Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» 
Нови Сад, на XXII седници одржаној 18. јануара 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-11/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

22.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист 
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину, број: 
I-UО-01/2013 од 15.01.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
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Информативног центра за пословну стандардизацију и сертифи-
кацију, на 20. седници одржаној  15.01.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-7/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

23.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист 
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Информативног цен-
тра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годи-
ну, број: I-UО-01/2013 од 15.01.2013. године, који је усвојио Управ-
ни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију, на 20. седници одржаној 15.01.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-18/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

24.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion 
– VIP» («Службени лист АПВ«, број 14/04) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. го-
дине,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност  на Програм рада Фонда за подршку ин-
вестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» 
за 2013. годину, Дел.број:021 од 10.01.2013.године, који је донео 
Управни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
«Vojvodina Investment Promotion – VIP», на 60. седници одржаној 
09.01.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-2/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

25.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког 
завода Војводине («Службени лист АПВ», брoj 14/03), 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 23. јану-
ара 2013. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Педагошког завода 
Војводине за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор Педа-
гошког завода Војводине, на седници одржаној дана 21. јануара 
2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-31/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

26.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке органи-
зације Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 18/02 и 4/08) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ, број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. 
јануара 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Ту-
ристичкој организацији Војводине, број 780/2012, који је донео 
директор Туристичке организације Војводине, 28.12.2012. годи-
не.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 021-5/2013
Нови Сад, 16. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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27.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 19/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени 
лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 31. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда 
за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2012. 
годину, које је донео Управни одбор Фонда за капитална улагања 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 28. децем-
бра 2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-13/2012
Нови Сад, 31. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

28.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 19/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени 
лист АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 31. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 
2012. годину, које је донео Управни одбор Фонда, на седници одр-
жаној 28. децембра 2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-43/2012
Нови Сад, 31. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

29.

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), тачке II Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспеција-
листичку 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 9. јануара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

АНКА ИГЊАТОВ, дипломирани економиста, разрешава се 
дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, на коју 
је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, 
број: 022-575/2011 од 16. новембра 2011. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-6/2013
Нови Сад, 9. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

30.

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), тачке II Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју 
АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспе-
цијалистичку 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 9. јануара 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ЈОВАНКА ПЕТРОВИЋ, доктор медицине, специјалиста 
психијатрије, именује се за директора Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, на пе-
риод од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-7/2013
Нови Сад, 9. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

31.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 1. Зако-
на 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 Опште болнице Вршац, Вршац, 
услед поделе Здравственог центра „Вршац“, Вршац („Службе-
ни лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) и на основу члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
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Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 9. јануара 2013. годи-
не,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Др ДАНИЦА КОВАЧЕВИЋ, доктор медицине, специјалиста 
офталмолог, разрешава се дужности заменика директора Опште 
болнице Вршац, Вршац, на коју је именована Решењем Извршног 
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00450/2009 од 26. 
августа 2009. године, на лични захтев са 31. децембром 2012. го-
дине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-8/2013
Нови Сад, 9. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

32.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици 
(“Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и 
чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10) у 
поступку разрешења вршиоца дужности директора Геронтолош-
ког центра у Суботици, Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ из Суботице, разрешава се дуж-
ности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Су-
ботици, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, број: 022-509/2012 од 10. октобра 2012. године, на 
време до годину дана.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-4/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

33.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици 
(“Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. 
и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 

Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 
4/10) у поступку именовања директора Геронтолошког центра у 
Суботици, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ из Суботице, именује се за ди-
ректора Геронтолошког центра у Суботици, на време од четири 
године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-5/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

34.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. године,
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЉАНА ЗРНИЋ  р а з р е ш а в а  се дужности директора 
Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ у Сомбору.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-40/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

35.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. године,
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ВЛАДИМИР ЈЕРКОВИЋ, дипломирани филолог, и м е н у ј е  
се за вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Карло 
Бијелицки“ у Сомбору.

II

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

Број: 022-41/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

36.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену 
у развоју Ветерник (“Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. 
став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број 4/10) у поступку разрешења вршиоца дужности ди-
ректора Дома “Ветерник” Ветерник, Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. године,
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗОРАН АРБУТИНА, дипломирани дефектолог-социјални 
педагог из Новог Сада, р а з р е ш а в а се дужности вршиоца 
дужности директора Дома “Ветерник” Ветерник, на коју је име-
нован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-
395/2012 од 20. јула 2012. године, на време до шест месеци.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-48/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

37.

На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену 
у развоју Ветерник (“Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. 
став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број 4/10) у поступку именовања директора Дома “Ветер-
ник” Ветерник, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗОРАН АРБУТИНА, дипломирани дефектолог-социјални пе-
дагог из Новог Сада и м е н у ј е  се за директора Дома “Ветерник” 
Ветерник, на време од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-49/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

38.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама (“Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 132. став 3. За-
кона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11), 
тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над ус-
тановом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки 
центар у Кањижи (“Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 30. 
став 1. тачка 11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког 
центра у Кањижи:

- председник:
 Војислав Савељић, графичар из Кањиже, представ-

ник оснивача;

- чланови:
1. Ержебет Адамовић, просветни радник из Кањиже, 

представник оснивача;
2. Живојин Станков, електротехничар из Зрењанина, 

представник корисника.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-44/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

39.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи (“Служ-
бени лист АПВ”, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. 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 23. јану-
ара 2013. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Геронтолошког центра у Кањижи, именују 
се:

- председник;
 Живко Којић, економиста из Мартоноша, представ-

ник оснивача;

- чланови:
1. Ерика Агоштон, педагог из Хоргоша, представник 

оснивача;
2. Драган Јанковић из Мола, представник корисника.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-45/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

40.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама (“Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 132. став 3. За-
кона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11), 
тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над ус-
тановом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки 
центар у Кањижи (“Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 30. 
став 1. тачка 11. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ”, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког 
центра у Кањижи:

- председник:
 Милан Лазић, дипл. инжењер менаџмента из Кањи-

же, представник оснивача;

- члан:
 Драгомир Ивановић, пензионер из Кањиже, пред-

ставник локалне самоуправе.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-46/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

41.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи (“Служ-
бени лист АПВ”, број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. 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 23. јану-
ара 2013. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Кањижи, именују 
се:

- председник:
 Мило Акош, агент продаје из Кањиже, представник 

оснивача;

- члан:
 Арон Молнар, службеник из Хоргоша, представник 

оснивача.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-47/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

42.

На основу члана 48. став 1., члана 49. став 1. и члана 52. став 1. 
тачка 4. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Служ-
бени гласник РС’’, број: 18/10), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’,  број 4/10) и члана 36. став 1. тачка 11. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (“Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уста-
вног суда IУз 353/09), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 23. јануара 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешава се члан Управног одбора Дома ученика средњих 
школа у Вршцу:

- из реда запослених:
1. Славица Збиљић из Вршца.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-42/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

43.

На основу члана 48. став 1., члана 49. став 1. и члана 52. став 1. 
тачка 4. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Служ-
бени гласник РС’’, број: 18/10), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’,  број 4/10) и члана 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени гласник РС”, број: 99/09), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. године,
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именује се члан Управног одбора Дома ученика средњих шко-
ла у Вршцу:

- из реда запослених:
1. Зорица Радосављевић из Вршца.

II

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

Број: 022-43/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

44.

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о    
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист 
АПВ” број 5/10, 8/10-исп. и 21/10 )

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Ау-
тономне Покрајине Војводине,  на седници одржаној 11. јануара     
2013. године,  донео  је

О Д Л У К У
О   ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ

 О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ
У СКУПШТИНИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012,  
28/2012 и 32/2012), у члану 1. став 2  додаје се алинеја:

- Стојан Тинтор, председник Одбора за урбанизам, прос-
торно планирање  и заштиту животне средине.

- Шандор Егереши, председник посланичке групе „Савез 
војвођанских Мађара“.“

Члан 2.

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

Oдбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 020-36/12
Нови Сад,  11. јануар 2013. године

Председник одбора
Милош Гагић,с.р.

45.

На основу члана 18. тачка 2., а у вези са чланом 20. Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутоном-
не Покрајине Војводине (“Службени лист  АПВ”, бр. 3/2012-пре-
чишћен текст),

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 8. јануара 
2013. године,  онела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 3 АПАТИН

I

У Изборну комисију Изборне јединице 3 Апатин именују се:
- за председника ЈОВО КОРАЋ, дипл. правник,
- за заменика председника ЗОРАН МАТИЋ, дипл. пра-

вник,
- за члана ВЕСНА ШАШИЋ,
- за заменика члана КРИСТИЈАН БАХ,
- за члана ЕВА ХОДОВАЊ,
- за заменика члана РАДЕ МЕДИЋ,
- за члана ДУШАН БАЛАЋ,

- за заменика члана ДРАГАН РАДОЈЕВИЋ,
- за члана АТИЛА ХОРТИ,
- за заменика члана АНКИЦА ЧАНАК МИЛЕТИЋ,
- за секретара  ДАМИР РАСТОВИЋ, дипл. правник,
- за заменика секретара АЛЕКСАНДРА ВУКОМАН, дипл. 

правник .

II

Седиште Изборне комисије је у Апатину, у седишту Изборне 
јединице 3 Апатин, у згради Скупштине општине Апатин, Срп-
ских владара 29.

III

Изборна комисија  ће обављати изборне радње утврђене 
Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у спровођењу до-
пунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, који ће се одржати 17. фебруара 2013. го-
дине.

IV

Ову oдлуку објавити у “Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине”.

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-254/12-1 
Нови Сад, 8. јануар 2013.године

Председник
Дарко Рудић, с.р.

46.

На основу члана 18. тачка 2., а у вези са чланом 20. Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутоном-
не Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, бр. 3/2012-пре-
чишћен текст), Покрајинска изборна комисија, на седници одржа-
ној 08. јануара 2013. године, донела је

О Д Л У К У
О  ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 17 ЗРЕЊАНИН III

I

У Изборну комисију Изборне јединице 17 Зрењанин III именују 
се:

- за председника ЈОВАН СТАНКОВ, дипл. правник,
- за заменика председника ИВАНА РАДОСАВ, дипл. пра-

вник,
- за члана ДРАГАНА ЛАЗИЋ,
- за заменика члана НЕМАЊА ТОПИЋ,
- за члана МАРИЈА МИЛИШИЋ,
- за заменика члана АЛЕКСАНДАР МУЛИЋ,
- за члана ЉИЉАНА ПОПОВ
- за заменика члана СРЂАН БАРАЦ,
- за члана СЛАВКО ЖИВА,
- за заменика члана МАРКО СТАНИМИРОВИЋ,
- за секретара  МИЛАН МРКШИЋ, дипл. правник,
- за заменика секретара ЗЛАТИНКА ЈЕФТИЋ, дипл. пра-

вник .

II

Седиште Изборне комисије је у Зрењанину, у седишту Изборне 
јединице 17 Зрењанин III, у згради Скупштине града Зрењанина, 
Трг Слободе бр.10.

III

Изборна комисија  ће обављати изборне радње утврђене 
Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у спровођењу до-
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пунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, који ће се одржати 17. фебруара 2013. го-
дине.

IV

Ову oдлуку објавити у “Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине”.

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-254/12-2 
Нови Сад, 8. јануар 2013.године

Председник
Дарко Рудић, с.р.

47.

На основу члана 18. тачка 2., а у вези са чланом 20. Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутоном-
не Покрајине Војводине (“Службени лист  АПВ”, бр. 3/2012-пре-
чишћен текст), Покрајинска изборна комисија, на седници одржа-
ној 08. јануар 2013. године,  донела је

О Д Л У К У
О  ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 49 СРБОБРАН

I

У Изборну комисију Изборне јединице 49 Србобран именују 
се:

- за председника МИЛАН ДЕБЕЉАЧКИ, дипл. правник,
- за заменика председника ИСИДОРА ЈАНКОВИЋ, дипл. 

правник,
- за члана ГОРАН ЦРНОЈАЧКИ,
- за заменика члана ВИОЛЕТА ПИВНИЧКИ,
- за члана ДАНИЦА ДИЊАШКИ,
- за заменика члана ГОРАНКА АШЋЕРИЋ,
- за члана КАРОЉ ХУШЋИ,
- за заменика члана КЛАРА БЕНКО,
- за члана МИОДРАГ ЂИСАЛОВ,
- за заменика члана ЗОРИЦА ПАРОШКИ,
- за секретара  НАТАША НИКОЛИЋ, дипл. правник,
- за заменика секретара ВЕСНА ВАСИЋ, дипл. правник .

II

Седиште Изборне комисије је у Србобрану, у седишту Изборне 
јединице 49 Србобран, у згради Скупштине општине Србобран, 
Трг Слободе бр.2.

III

Изборна комисија  ће обављати изборне радње утврђене 
Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у спровођењу до-
пунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, који ће се одржати 17. фебруара 2013. го-
дине.

IV

Ову oдлуку објавити у “Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине”.

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-254/12-3 
Нови Сад, 8. јануар 2013.године

Председник
Дарко Рудић, с.р.

48.

На основу члана 18. и 65. Покрајинске скупштинске одлуке о 
избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, бр.3/12-пречишћен текст), Покрајинска 
изборна комисија, на седници одржаној 8. јануара 2013. године,  
донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ПАПИРА

 ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА
И КОНТРОЛНОГ ЛИСТA

 ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДОПУНСКИМ ИЗБОРИМА
 РАСПИСАНИМ ЗА 17. ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ

Члан 1

Гласачки листић, за гласање на допунским изборима за избор 
посланика у Скупштину АП Војводине, по већинском изборном 
систему, расписаним за 17. фебруар 2013. године у изборним једи-
ницама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, штампаће се на 
папиру светлозелене боје.

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штам-
паће се на папиру светлорозе боје.

Члан 2

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

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-262/12
Нови Сад,08. јануар 2013.године

Председник
Дарко Рудић, с.р.

49.

На основу чланова 18. тачка 4., 21. и 22. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покраји-
не Војводине (“Службени лист  АПВ”, бр. 3/12-пречишћен 
текст),

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 17. јану-
ара 2013. године донела је

О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ИЗБОРНОЈ

 КОМИСИЈИ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
 ЗA ИМЕНОВАЊЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА
 КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

 17. ФЕБРУАРА 2013. ГОДИНЕ

I

Изборној комисији Изборне јединице 3 Апатин, 17 Зрењанин 
III и 49 Србобран поверава се именовање бирачких одбора за 
спровођење допунских избора за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине, који ће се одржати 17. фебруара 
2013. године.

II

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и два члана 
који имају заменике. 

Право да одреде представнике (члана и заменика члана) у про-
ширени састав  бирачких одбора имају предлагачи кандидата 
којима је Изборна комисија изборне јединице решењем потврди-
ла предлог кандидата за избор посланика у Скупштину Аутоном-
не Покрајине Војводине.
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III

Ову одлуку објавити у «Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине».

Покрајинска изборна комисија

Број:013-11/13
Нови Сад, 17. јануар 2013. године

Председник комисије
Дарко Рудић, с.р.

50.

На основу члана 39. Закона о утврђивању надлежности Aуто-
номне Покрајине Војводине (“Сл. гласник РС”, бр. 99/09), члана 
32. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. 
лист АПВ”, бр. 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и 25. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину 
(“Сл. лист АП Војводине”, бр. 39/12,) Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат),  расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ

Покрајинском Скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2013. 
годину (“Службени лист АП Војводине”, број 39/12) планира-
на су средства за суфинансирање пројеката из области спорта 
и омладине од интереса за АП Војводину у укупном износу од 
281.162.000,00 динара.

1. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА

а.) За пројекте из области СПОРТА

У складу са Правилником о суфинансирању пројеката из обла-
сти спорта од инетерса за АП Војводину, подносиоци пројеката 
за које се траже средства из Буџета АПВ могу бити искључиво 
правна лица и то:

1. Спортске организације регистрованe као удружења у 
складу са Законом о спорту;

2. Спортски савези и друштва у складу са Законом о 
спорту;

3. Установе - Установе за спорт, школе, факултети, 
итд.;

4. Органи локалне самоуправе из АПВ - градови и 
општине, месне заједнице;

Спортске организације, савези и друштва посебно треба да ис-
пуњавају следеће услове да би се њихови захтеви разматрали:

- да су регистровани у Агенцији за привредне регис-
тре о чему прилажу доказ о регистрацији;

- да учествују у неком систему такмичења најмање 
покрајинског нивоа;

- да имају искуство у реализацији пројекта за који 
подносе захтев;

- да имају седиште на територији АП Војводине.

Изузетно за средстава могу конкурисати и национални гран-
ски спортски савези и Олимпијски комитет Србије.

б.) За пројекте из области ОМЛАДИНЕ

У складу са Правилником о поступку доделе средстава у секто-
ру омладине, подносиоци пројеката за које се траже средства 
могу бити искључиво правна лица са седиштем на територији АП 
Војводине и то:

1. Удружења младих, удружења за младе, омладинске и 
студентске организације и савези;

2. Органи локалне самоуправе - градови и општине, 
месне заједнице;

3. Канцеларије за младе, васпитно-образовне, културне 
и друге установе за младе;

Правна лица из тачке 1. посебно треба да испуњавају следеће 
услове да би се њихови захтеви разматрали:

- делатност организације мора да буде усмерена на 
стварање услова за унапређење квалитета живота 
младих;

- да имају искуство у реализацији истих или сличних 
пројеката;

2. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ

а.) Пројекти из области СПОРТА у укупном износу 
263.162.000,00 динара

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који се по својој 
садржини односе на:

- Изградњу спортских објеката и терена;
- Санацију, адаптацију и опремање постојећих спорт-

ских објеката;
- Годишње и посебне програме покрајинских гран-

ских савеза и Спортског савеза Војводине;
- Програме подршке врхунским спортистима и трене-

рима, као и перспективним спортистима млађих уз-
расних категорија из АП Војводине;

- Програме афирмације школског спорта на нивоу АП 
Војводине;

- Организовање или учешће на спортским такми-
чењима и манифестацијама;

- Програме којима се доприноси развоју спорта у об-
ластима спорта за све, дечјег и омладинског, женског 
и спорта особа са инвалидитетом;

- Обележавање јубиларних годишњица спортских ор-
ганизација од посебног значаја за АП Војводину;

- Друге програме којима се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини;

б.) Пројекти из области ОМЛАДИНЕ у укупном износу од 
18.000.000,00 динара

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који се по својој 
садржини односе на:

- пројекте који су усклађени са мерама Акционог пла-
на политике за младе у АП Војводини (области: обра-
зовање младих, запошљавање, здравље младих, кул-
тура и слободно време младих, активно укључивање 
младих у друштво, изградња цивилног друштва, во-
лонтеризам, безбедност, мобилности и информи-
сање младих, екологија и одрживи развој и социјал-
на политика према младима);

- подршка функционисању омладинских центара, 
привођење намени простора за младе;

- активности које имају за циљ повећање свести о зна-
чају репродуктивног здравља код средњошколске 
популације у Војводини;

- подршка најуспешнијим даровитим студентима и 
ученицима - помоћ талентима (припрема и учешће 
на такмичењима, студијска усавршавања, побољ-
шање услова за рад талената...).

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава достављају се Секретаријату на 
обрасцима који су објављени на Интернет сајту Секретаријата.

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.

Захтеви се таксирају према таксеној тарифи која важи на дан 
подношења захтева.

Конкурс је отворен до 2. децембра 2013. године, одн. до утрош-
ка средстава обезбеђених за ову намену у 2013. години и обја-
вљује се „Службеном листу АПВ“, дневним новинама „Дневник“, 
као и на Интернет сајту Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализа-
цијом Конкурса могу добити у Покрајинском секретаријату за 
спорт и омладину на телефон 021/487-4871.
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51.

На основу члана 76. Закона о култури (‘’Сл. гласник РС’’, 
број: 72/09), члана 41. став 1. тачке 1, 2. и 10. Закона о утврђи-
вању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Сл. гла-
сник РС’’, број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), члана 36. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АП  
Војводине’’, број: 40/12 – пречишћен текст), члана 8. и 19. до 25. 
Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину (‘’Сл. лист АП Војводине’’, број: 39/12), 
потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за 
културу и јавно информисање доноси:

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 ПО КОНКУРСИМА
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у 
даљем тексту: Секретаријат) овом одлуком покреће поступак за 
доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине по 
конкурсима у области културе у 2013. години на име финанси-
рањa и суфинансирања програма и пројеката субјекaтa у култу-
ри чији оснивач, у смислу Закона о култури („Службени гласник 
РС“ број: 72/09), није Аутономна Покрајина Војводина. 

Члан 2.

Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину и Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за 
2013. годину за намене из члана 1. ове одлуке планирана су сред-
ства у укупном износу од 260.100.000,00 динара (словима: двеста-
шездесетмилионастохиљададинара и 00/100).

Члан 3.

Средства из члана 2. ће се доделити установама и организа-
цијама у области културе чији оснивач није Аутономна Покраји-
на Војводина, путем конкурса, за сваку област посебно. 

Члан 4.

Секретаријат ће суфинансирати производњу дугометражних 
играних, краткометражних и документарно-играних, докумен-
тарних и анимираних филмова у укупном износу од 32.000.200,00 
динара (по класификацији корисника: 30.000.000,00 динара – 4541 
Текуће субвенције приватним предузећима и 2.200.000,00 динара 
- 4819 Дотације осталим непрофитним организацијама).

Члан 5.

Секретаријат ће финансирати или суфинансирати текуће по-
правке и одржавање, набавку опреме установа културе и набавку 
књига за библиотеке у укупном износу од 9.200.000,00 динара (по 
економским класификацијама: 3.200.000,00 динара – 4631 Текући 
трансфери осталим нивоима власти и 6.000.000,00 динара – 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима власти).

Члан 6.

Секретаријат ће суфинансирати пројекте и програме у области 
заштите културног наслеђа у АП Војводини у укупном износу од 
45.250.000,00 динара (по класификацији корисника: 30.650.000,00 
динара – 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти и 
14.600.000,00 динара – 4819 Дотације осталим непрофитним ор-
ганизацијама).

Члан 7.

Секретаријат ће суфинансирати програме и пројекте очувања, 
унапређења и развоја културе и уметности националних мањина 
у АП Војводини у укупном износу од 14.820.000,00 динара (по 

класификацији корисника: 1.620.000,00 динара – 4631 Текући 
трансфери осталим нивоима власти и 13.200.000,00 динара – 4819 
Дотације осталим непрофитним организацијама).

Члан 8.

Секретаријат ће суфинансирати издавачке делатности у АП 
Војводини у укупном износу од 27.000.000,00 динара (по класи-
фикацији корисника: 11.600.000,00 динара – 4541 Текуће субвен-
ције приватним предузећима, 1.300.000,00 динара – 4631  Текући 
трансфери осталим нивоима власти, 10.600.000,00 динара - 4651 
Остале текуће дотације и трансфери и 3.500.000,00 динара – 4819 
Дотације осталим непрофитним организацијама).

Члан 9.

Секретаријат ће суфинансирати програме и пројекте у култури 
у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у 
укупном износу од 131.630.000,00 динара (по класификацији ко-
рисника: 19.100.000,00 динара – 4541 Текуће субвенције приват-
ним предузећима, 33.630.000,00 динара – 4631 Текући трансфери 
осталим нивоима власти и 78.900.000,00 динара – 4819 Дотације 
осталим непрофитним организацијама).

Члан 10.

Општи услови и критеријуми за доделу средстава утврђени 
су Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Рок за подношење пријава на конкурс и други подаци од важ-
ности за спровођење конкурса биће утврђени конкурсима за сва-
ку област посебно.

Конкурси ће се објавити на званичној интернет страни Се-
кретаријата, у „Службеном листу АП Војводине“, у једном од 
дневних јавних гласила на српском језику које покрива целу те-
риторију АП Војводине и у јавним гласилима на језицима нацио-
налних мањина у службеној употреби у АП Војводини.

Члан 11.

Пријаве на конкурсе из чланова 4. до 9. Одлуке подносе се у 
писменој форми на обрасцима који су саставни део конкурса, а 
могу се добити у Покрајинском секретаријату за културу и јавно 
информисање, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или на 
интернет страници Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Члан 12.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање ће об-
разовати посебне Комисије за доделу средстава (у даљем тексту: 
Комисија), које одлучују о избору пројеката и програма по распи-
саном конкурсу за сваку област, на основу чега покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање доноси решење које је 
коначно.

Конкурсне пријаве за доделу средстава за конкурс из чла-
на 7. ове Oдлуке које се тичу пројеката и програма очувања, 
унапређења и развоја културе и уметности националних заједни-
ца у АП Војводини се претходно достављају Националном савету 
националних заједница на давање мишљења.

Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава.

Члан 13.

Одлука се објављује у „Службеном листу АП Војводине“.

Члан 14.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Број: 132-451-21/2013-04
Нови Сад, 16. јануара 2013. године

Потпредседник Владе АП Војводине
и покрајински секретар

Славиша Грујић,с.р.
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52.

На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гла-
сник РС“, број 72/09) и члана 21, 22. и 36. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 
40/12 – пречишћен текст), потпредседник владе AП Војводине и 
покрајински секретар за културу и јавно информисање доноси

ПРАВИЛНИК  
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ

 ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овим Правилником се ближе уређују начин, мерила и крите-
ријуми за избор пројеката у култури који се финансирају и суфи-
нансирају из буџета АП Војводине.

Члан 2.

Финансирање и суфинансирање пројеката и програма у кул-
тури, као и пројеката и програма уметничких, односно стручних 
и научних истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти и 
програми) врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: 
Конкурс) који расписује Покрајински секретаријат за културу и 
јавно информисање (у даљем тексту: Секретаријат).

Члан 3.

Конкурс се објављује на званичној интернет страни Секрета-
ријата, у „Службеном листу АП Војводине“, у једном од дневних 
јавних гласила на српском језику које покрива целу територију 
АП Војводине и у јавним гласилима на језицима националних 
мањина у службеној употреби у АП Војводини.

Члан 4.

О избору пројеката и програма по расписаном Конкурсу одлу-
чују комисије за избор пројеката.

Комисије се образују за следеће области културне делатности:
1) производњу дугометражних играних, краткометражних 

и документарно-играних, документарних и анимираних 
филмова;

2) текуће поправке и одржавање, набавку опреме установа 
културе и набавку књига за библиотеке;

3) пројекте и програме у области заштите културног наслеђа 
у АП Војводини;

4) програме и пројекте очувања, унапређења и развоја кул-
туре и уметности националних мањина у АП Војводи-
ни, у које спада савремено уметничко стваралаштво, тра-
диционално народно стваралаштво и нематеријално кул-
турно наслеђе;

5) издавачку делатност у АП Војводини;
6) програме и пројекте у култури у области савременог 

уметничког стваралаштва АП Војводине.

Комисије из става 1. овог члана, које чине председник и нај-
мање два члана, образује Секретаријат.

Члан 5.

Право учешћа на конкурсима имају подносиоци пријава који 
испуњавају све опште услове:

1) основна или претежна делатност је култура;
2) пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом;
3) конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, 

реалан и одржив финансијски план и неопходну доку-
ментацију:

- оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног 
лица Подносиоца пријаве; 

- фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца 
пријаве код надлежног органа;

- фотокопију Потврде о пореском идентификационом 
броју;

- званичан доказ о рачуну у банци.

Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благов-
ремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документа-
цију и информације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсе неће бити 
разматране. Испуњеност прописаних услова утврђују овлашћена 
лица у Секретаријату.

Мерила за финансирање програма културе

Члан 6.

Секретаријат суфинансира производњу дугометражних игра-
них, краткометражних и документарно-играних, документарних 
и анимираних филмова који су:

- од посебног друштвеног значаја за кинематографију и 
који доприносе развоју кинематографије у АП Војводи-
ни,

- у садржинском и уметничком погледу представљају зна-
чајан допринос у области уметничког стваралаштва,

- доприносе афирмацији младих стваралаца,
- својим савременим филмским изразом доприносе 

унапређивању културног живота и стваралаштва у обла-
сти кинематографије,

- остварују складан развој филмске уметности у АП 
Војводини и подстичу интеркултуралност и мултикулту-
ралност,

- подстичу дечије стваралаштво и стваралаштво за децу и 
младе у култури,

- подстичу културно и уметничко стваралаштво особа са 
инвалидитетом и доступност културних садржаја особа-
ма са инвалидитетом,

- који афирмишу  кинематографију  АП Војводине у ино-
странству.

Члан 7.

Учесник конкурса за суфинансирање производње дугометраж-
них играних, краткометражних, документарних, документарно-
играних и анимираних филмова дужан је да Секретаријату дос-
тави филмски пројекат са следећим подацима:

- назив и адреса произвођача филма (продуцента),
- препис решења о регистрацији делатности снимања 

филмова (само за учешће на конкурсу за суфинансирање 
производње дугометражних играних филмова),

- сценарио филма са рецензијом или изводом из рецен-
зије,

- име сценаристе и редитеља филма,
- износ сопственог учешћа финансијских средстава коп-

родуцента и подаци о обезбеђеним средствима на основу 
удруживања средстава, спонзорства, донаторства и слич-
них извора,

- износ средстава који се тражи од Секретаријата.

Члан 8.

На Конкурсу за финансирање или суфинансирање текућих 
поправки и одржавања и набавку опреме установа културе могу 
да учествују индиректни корисници средстава буџета градова и 
општина на територији АП Војводине (корисници јавних средста-
ва који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора).

Члан 9.

Додела средстава за текуће поправке и одржавање и набавку 
опреме утврђује се на основу следећих услова-критеријума:

1) да су наведени укупни трошкови потребни за реализа-
цију пројеката,

2) да постоје други извори финансирања пројеката,
3) да је захтев за доделу средстава поднела установа кул-

туре-индиректни корисник буџетских средстава локалне 
самоуправе са територије неразвијених и недовољно раз-
вијених општина у АП Војводини.
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Члан 10.

На Конкурсу за суфинансирање набавке књига за библиотеке 
могу да учествују јавне општинске и градске библиотеке регис-
троване на подручју АП Војводине.

Расподела средстaва за набавку књига вршиће се пропорци-
онално броју активних чланова јавне општинске или градске 
библиотеке у односу на укупан број становника те општине или 
града.

Члан 11.

Секретаријат ће додељивати средства библиотекама за откуп 
књига које представљају значајан допринос у области уметнич-
ког и научног стваралаштва, и то:

- капиталних дела и других вредних и корисних књига 
на српском језику и језицима националних мањина АП 
Војводине од издавача са територије АП Војводине и Ре-
публике Србије,

- књига на српском језику и језицима националних мањи-
на аутора из АП Војводине и књига чија је тема АП 
Војводина, без обзира на то где су објављене,

- часописа и зборника за културу и уметност,
- дела преведених са језика националних мањина АП 

Војводине чији су издавачи са територије АП  Војводине 
и Републике Србије,

- дела аутора из АП Војводине и Републике Србије преве-
дених на језике националних мањина чији су издавачи са 
територије АП Војводине.

Члан 12.

Мерила за избор пројеката и програма који се финансирају и 
суфинансирају из буџета АП Војводине за пројекте и програме у 
области заштите културног наслеђа у АП Војводини су подељена 
према тематским областима:

- заштитa непокретног и покретног културног наслеђа;
- заштитa нематеријалног културног наслеђа Срба у АП 

Војводини;
- заштитa нематеријалног културног наслеђа Срба у Руму-

нији, Хрватској и Мађарској.
Избор пројеката и програма заштите непокретног и покретног 

културног наслеђа врши се према следећим мерилима:
(1) допринос заштити и коришћењу непокретног и покрет-

ног културног наслеђа,
(2) допринос интегралној заштити културног наслеђа и одр-

живом развоју,
(3) допринос популаризацији и промоцији непокретног и 

покретног културног наслеђа,
(4) значај за развој информационог друштва и друштва 

знања,
(5) категорија културног добра,
(6) степен угрожености културног добра,
(7) унапређење доступности непокретног културног добра, 

садржаја, грађе, предмета, знања или услуга јавности,
(8) допринос упознавању и промовисању заштите култур-

ног наслеђа код деце и младих и утицај на ширење свес-
ти о значају очувања и промовисања културног наслеђа,

(9) допринос сарадњи и умрежавању са истородним, од-
носно разнородним установама заштите културног 
наслеђа, образовања и науке у земљи и иностранству;

(10) допринос сарадњи и умрежавању јавних институција 
и непрофитног сектора на пројектима заштите и промо-
ције културног наслеђа,

(11) значај пројекта за развој, унапређење струке, едукацију, 
иновирање стандарда и метода рада и постизање нових 
научних резултата,

(12) наставак вишегодишњих пројеката који су показали 
значајне резултате у претходним годинама, односно фа-
зама,

(13) публиковање и презентација резултата пројекта у 
земљи и иностранству,

(14) допринос примени савремених метода, међународних 
стандарда и нових знања у области заштите непокретног 
културног наслеђа,

(15) допринос пројекта развоју регионалне и међународне 
сарадње у области заштите покретног и непокретног 
културног наслеђа,

(16) остварена подршка јединица локалне самоуправе, 
међународних партнера и организација у остваривању 
пројеката,

(17) промоција принципа мултикултуралности кроз зашти-
ту и презентацију заједничког културног наслеђа у АП 
Војводини, 

(18) допринос стварању, презентацији и промовисању но-
вих садржаја заснованих на заштити културног наслеђа

(19) усавршавање стручњака у земљи и иностранству;

Избор пројеката и програма заштите нематеријалног култур-
ног наслеђа Срба у АП Војводини врши се према следећим ме-
рилима:

(1) допринос евидентирању, обради, заштити, неговању и 
коришћењу нематеријалног културног наслеђа Срба у 
АП Војводини,

(2) допринос популаризацији и промоцији нематеријалног 
културног наслеђа Срба у АП Војводини,

(3) значај за развој информационог друштва и друштва 
знања,

(4) степен угрожености нематеријалног културног наслеђа,
(5) унапређење услова за доступности садржаја, грађе, 

предмета, знања или услуга јавности,
(6) допринос упознавању и промовисању нематеријалног 

културног наслеђа код деце и младих и утицај на ши-
рење свести о значају очувања и промовисања немате-
ријалног културног наслеђа Срба у АП Војводини,

(7) едукативни програми,
(8) активности за изградњу капацитета у области очувања 

нематеријалног културног наслеђа Срба, а нарочито еви-
дентирања, обраде нових сазнања, управљања и научних 
истраживања,

(9) допринос сарадњи и умрежавању са истородним, од-
носно разнородним установама заштите културног 
наслеђа, образовања и науке у земљи и иностранству;

(10) значај пројекта за развој, унапређење струке, едукацију, 
иновирање стандарда и метода рада и постизање нових 
научних резултата,

(11) наставак вишегодишњих пројеката који су показали 
значајне резултате у претходним годинама, односно фа-
зама,

(12) публиковање и презентација резултата пројекта у 
земљи и иностранству,

(15) допринос примени савремених метода, међународних 
стандарда и нових знања у области заштите нематеријал-
ног културног наслеђа,

(13) допринос пројекта развоју регионалне и међународне 
сарадње у области заштите нематеријалног културног 
наслеђа Срба у АП Војводини,

(14) остварена подршка јединица локалне самоуправе, дру-
гих партнера и организација у остваривању пројеката,

(15) усавршавање стручњака у земљи и иностранству;

Избор пројеката и програма заштите традиционалног и не-
материјалног културног наслеђа Срба у Румунији, Хрватској и 
Мађарској врши се према следећим мерилима:

(1) очување културног идентитета Срба у Румунији, Хрват-
ској и Мађарској,

(2) презентација нематеријалног културног наслеђа Срба у 
Румунији, Хрватској и Мађарској на високом уметнич-
ком нивоу,

(3) подстицање непосредне сарадње установа, организација 
и појединаца Срба у Румунији, Хрватској и Мађарској 
са установама, организацијама и стручњацима из земље 
ради унапређења евидентирања, заштите, неговања и 
презентовања нематеријалног културног наслеђа, реали-
зације заједничких пројеката, примене савремених науч-
них и стручних стандарда и сазнања,

(4) јачање капацитета, умрежавање и професионализација 
рада појединаца, установа и организација Срба у Руму-
нији, Хрватској и Мађарској на пројектима заштите не-
материјалног културног наслеђа,
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(5) допринос упознавању и промовисању нематеријалног 
културног наслеђа Срба у Румунији, Хрватској и Мађар-
ској код деце и младих и утицај на ширење свести о зна-
чају неговања и промовисања нематеријалног култур-
ног наслеђа и  укљученост деце и младих у реализацију 
пројекта,

(6) неговање принципа мултикултуралности и интеркулту-
ралности,

(7) публиковање и презентација резултата пројекта,
(8) допринос примени савремених метода, међународних 

стандарда и нових знања у области заштите нематеријал-
ног културног наслеђа,

(9) допринос пројекта развоју регионалне и међународне са-
радње,

(10) наставак вишегодишњих пројеката који су показали 
значајне резултате у претходним годинама, односно фа-
зама.

Члан 13.

На Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма у об-
ласти заштите непокретног културног наслеђа у АП Војводини 
могу да учествују искључиво органи локалне самоуправе или 
територијално надлежне установе заштите културних добара, и 
то са пројектима заштите категорисаних споменика културе за 
које је:

- израђена планско-техничка документација (о чему се 
доставља копија пројекта као доказ),

- одређена намена и корисник,
- издато коначно решење надлежног органа о условима за 

извођење мера техничке заштите и других радова, и
- издато коначно решење надлежног органа о сагласности 

на пројекат и решење о одређивању лица за вршење кон-
зерваторског надзора.

Документација о испуњености наведених услова обавезно се 
доставља уз конкурсну пријаву.

Члан 14.

Мерила за избор пројеката и програма очувања, унапређења и 
развоја културе и уметности националних мањина у АП Војводи-
ни, који се суфинансирају из буџета АП Војводине, подељена су 
према тематским областима.

1) У циљу развоја савременог уметничког стваралаштва на-
ционалних мањина које живе на територији АП Војводи-
не обезбедиће се средства за суфинансирање програма и 
пројеката и то у следећим областима:

- књижевно стваралаштво,
- aматерско позоришно стваралаштво и интерпрета-

ција, репертоарни програм
аматерских позоришта на језицима националних мањи-

на,
- музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес,
- ликовно, примењено и мултимедијално стваралаш-

тво,
- програми гостовања у земљи и иностранству,
- награде за значајна остварења у области уметности.

Мерила за избор пројеката и програма савременог уметничког 
стваралаштва националних мањина АП Војводине су следећа:

- висок уметнички квалитет програма/пројекта,
- значај програма/пројекта за развој културе националне 

мањине,
- програми/пројекти који имају континуитет и који својим 

дугогодишњим одржавањем представљају културни 
идентитет националне мањине или одређене средине,

- очување културног идентитета националних мањина АП 
Војводине,

- подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за 
децу и младе у култури,

- подстицање културног и уметничког стваралаштва особа 
са инвалидитетом и доступност културних садржаја осо-
бама са инвалидитетом,

- промоција и подстицање интеркултуралности и мулти-
културалности,

- доприносе децентрализацији културе,
- подршка пројектима млађих уметника и новим иниција-

тивама и новој уметничкој продукцији,
- манифестације, фестивали, концерти, изложбе, позори-

шне представе, радионице и сл. којима се подстиче и 
обогаћује савремено стваралаштво националне мањине,

- сарадња са локалним организаторима, односно устано-
вама културе.

2) У циљу заштите, неговања и презентације традиционал-
ног народног стваралаштва и нематеријалног културног 
наслеђа националних мањина које живе на територији 
АП Војводине обезбедиће се средства за суфинансирање 
програма/пројеката, и то:

- фестивала који представљају традиционално народ-
но стваралаштво и нематеријално културно наслеђе 
националних мањина,

- програма/пројеката од значаја за очување, развој и 
подстицање традиционалне културе националне 
мањине,

- програма/пројеката од значаја за развој аматеризма,
- програма/пројеката који се одвијају у континуитету,
- програма/пројеката који су у претходној години по-

тврдили вредност провереним критеријумима о кул-
турној и друштвеној прихваћености за националну 
мањину и шире,

- програма/пројеката који су доживели признање на 
националној или међународној сцени,

- програма/пројеката у неразвијеним срединама,
- програма/пројеката удружења грађана и невлади-

них организација чија је делатност основа култур-
ног живота и културних активности одређене локал-
не заједнице,

- програма/пројеката истраживања, сакупљања, обра-
де, очувања и презентације културне баштине наци-
оналне мањине који се реализују у сарадњи са струч-
ним удружењима и институцијама.

Мерила за избор пројеката и програма традиционалног народ-
ног стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа национал-
них мањина АП Војводине су следећа:

- допринос заштити, чувању, презентацији, популариза-
цији и коришћењу нематеријалног културног наслеђа 
националне мањине;

- допринос подстицању неговања традиционалне културе 
локалне средине, као и допринос настојањима у очувању 
аутохтоне културне баштине националне мањине; 

- допринос развоју аматеризма у области културе и умет-
ности;

- квалитет и улога фолклорне групе или удружења, које 
представља завичајну културну баштину у свим тради-
цијским облицима изражавања, у културном животу сре-
дине;

- унапређење квалитета презентације традиционалног на-
родног ствара-лаштва;

- допринос стварању, презентацији и промовисању нових 
садржаја заснованих на заштити културног наслеђа;

- подстицање културног и уметничког стваралаштва особа 
са инвалидитетом и доступност културних садржаја осо-
бама са инвалидитетом;

- промоција и подстицање интеркултуралности;
- допринос популаризацији садржаја везаних за зашти-

ту културног наслеђа код деце и младих, едукацији ових 
група о вредности и значају чувања и проучавања кул-
турног наслеђа и њиховом укључивању у пројекте у овој 
области.

Члан 15.

У циљу развоја издавачке делатности на територији АП Војво-
дине обезбедиће се средства за суфинансирање пројеката и про-
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грама објављивања првих издања књига и часописа на српском и 
језицима националних мањина, и то:

- капиталних дела и других значајних књига из следећих  
области: роман, приповедачка и путописна проза, пое-
зија, драма, књижевност за децу (изузев сликовница и 
уџбеника) есејистика, уметничка критика и теорија, 
уметничке монографије, дела из историје уметности и 
дела из хуманистичких и друштвених наука;

- оригиналних дела из књижевности и уметности на срп-
ском језику и језицима националних мањина АП Војво-
дине,

- превода значајних дела светске књижевности на српски 
и језике националних мањина,

- превода значајних дела књижевности националних 
мањина на српски и језике других националних мањи-
на,

- стваралаштва младих аутора,
- зборника и годишњака (који излазе повремено или пе-

риодично), који су од великог значаја и који објављују 
грађу и текстове из културног наслеђа, као и савремене 
текстове о појавама и токовима у култури и уметности 
народа и националних мањина АП Војводине,

- издавачку делатност за слабовиде и слепе – књиге на 
Брајевом писму и књиге у касетној техници, на компакт 
дисковима и сл,

- часописа за културу и уметност на језицима народа и на-
ционалних мањина АП Војводине који су од посебног 
значаја за развој културе и уметности у Војводини.

Члан 16.

Издавач је дужан да у предлогу за суфинансирање издавачких 
пројеката и програма наведених у члану 15. овог Правилника дос-
тави Секретаријату следеће податке о књизи и часопису:

- назив издавача, односно суиздавача едиције, назив књиге 
или часописа, језик и тираж,

- име аутора и наслов едиције или књиге,
- уговор са аутором или ауторова изјава о уступању аутор-

ских права,
- име преводиоца, приређивача и слично,
- наслов часописа и период његовог излажења,
- име главног и одговорног уредника едиције, књиге или 

часописа,
- рецензије или изводе из рецензија,
- број штампарских и ауторских табака,
- детаљан финансијски план трошкова припреме и штам-

пања књиге односно часописа,
- сопствено учешће финансијских средстава и податке о 

удруживању средстава, спонзорству, донаторству и сл,
- износ средстава који се тражи од Секретаријата.

Члан 17.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање су-
финансираће објављивање књига од значаја за културу и уметност 
у АП Војводини узевши у обзир следеће услове-критеријуме:

- да је Подносилац пријаве регистрован за бављење изда-
вачком делатношћу;

- да пријава на Конкурс садржински одговара напред наве-
деним областима;

- књижевни, уметнички или научни квалитет књиге;
- културни и јавни интерес објављивања књиге;
- да књига доприноси промоцији културе АП Војводине и 

њеном културном наслеђу;
- отвореност према другим културама и унапређење 

међусобног упознавања и разумевања.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
суфинансираће објављивање часописа узевши у обзир следеће 
критеријуме:

- да је часопис из области културе, књижевности и умет-
ности;

- утицај који часопис има на територији АП Војводине;
- значај часописа за развој културе, књижевности и умет-

ности у АП Војводини;

- да часопис по свом садржају испуњава вредносне и ес-
тетске критеријуме;

- континуитет излажења часописа;
- да часопис испуњава све услове Конкурса.

Члан 18.

Секретаријат ће финансирати део трошкова припреме и штам-
пања књига и часописа у складу са својим финансијским могућ-
ностима.

Члан 19.

Пројекти и програми који се финансирају и суфинансирају из 
буџета АП Војводине у области савременог уметничког ствара-
лаштва АП Војводине подељени су према тематским областима:

- музичко и музичко-сценско стваралаштво (снимање ау-
торског материјала, концерти, радионице, фестивали, 
плес)

- ликовно и примењено стваралаштво (изложбе, колоније, 
радионице)

- књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, на-
граде, колоније)

- позоришно стваралаштво (позоришне представе, ради-
онице, фестивали, награде)

- филмскe презентације (филмске радионице, фестивали, 
награде)

- видео и мултимедијално стваралаштво (радионице, фес-
тивали, награде)

- међурегионална сарадња у оквиру алинеја 1-6 овог чла-
на

Члан 20.

Секретаријат ће суфинансирати пројекте и програме у области 
савременог уметничког стваралаштва АП Војводине који:

- својим садржајем и уметничким значајем доприносе раз-
воју културе и уметности у земљи и иностранству, про-
мовишу културу наше земље у свету, или су укључени у 
међурегионалне мреже и пројекте;

- својим дугогодишњим одржавањем представљају кул-
турни идентитет средине у којој се одржавају и АП 
Војводине;

- квалитетно доприносе остваривању међурегионалне 
културне сарадње;

- доприносе неговању културе, унапређењу и промови-
сању савременог  уметничког стваралаштва у АП Војво-
дини;

- подстичу дечије стваралаштво и стваралаштво за децу и 
младе у култури;

- подстичу културно и уметничко стваралаштво особа са 
инвалидитетом и доступност културних садржаја особа-
ма са инвалидитетом;

- примењују нове технологије;
- промовишу и подстичу интеркултуралност и мултикулу-

тралност;
- доприносе остваривању сарадње у земљи и иностран-

ству са другим установама културе у области савреме-
ног уметничког стваралаштва.

Члан 21.

На Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма у обла-
сти савременог уметничког стваралаштва АП Војводине могу да 
учествују правна лица са седиштем на територији АП Војводине, 
као што су установе културе чији оснивач није АП Војводина, 
уметничка удружења, невладине организације.

Изузетно, комисија може да одлучи да се финансира пројекат 
или програм Подносиоца пријаве чије је седиште ван територије 
АП Војводине, уколико доприноси развоју културе и уметности 
АП Војводине.

Члан 22.

Резултати конкурса објављују се на званичној интернет стра-
ници Секретаријата. Сви подносиоци пријава се писмено оба-
вештавају од стране Секретаријата.
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Члан 23.

Правилник се објављује у „Службеном листу АП Војводине“.

Члан 24.

Правилник ступа на снагу даном доношења.
Покрајински секретаријат за културу  и јавно информисање 

Број: 132-451-19/2013
У Новом Саду, 15. јануара 2013. године

Потпредседник Владе АП Вoјводине
и покрајински секретар за културу

и јавно информисање
Славиша Грујић,с.р.

53.

На основу члана 21. и члана 46. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 
4/10,4/11,20/12 и 26/12) и члана 8. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(“Службени лист АПВ”, број 39/2012) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВ-
НОСТ ПОЛОВА  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋА 

КОМПАНИЈА
 НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ

КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУНИ 2013. 
ГОДИНЕ

БРОЈ:133-401-97/2013

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на 
европском тржишту, као и подршке организацијама од интере-
са за привредни развој АП Војводине, Покрајински секретаријат 
за привреду, запошљавање и равноправност полова, са укуп-
ним износом од 4.500.000,00 динара, обезбеђених Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за  2013. годину (“Службени лист АПВ”, број 39/2012) субвен-
ционисаће трошкове учешћа компанија са подручја АП Војводи-
не на сајмовима у Европи који се одржавају у периоду јануар-јуни 
2013. године.

Услови Конкурса

1. Право учешћа на Конкурсу имају мала и средња пре-
дузећа и предузетници, који се баве производном и ту-
ристичком делатношћу, извозници или потенцијални из-
возници (у даљем тексту: корисници средстава) које ће у 
периоду јануар-јуни 2013. године излагати на сајмовима 
у Европи.

Право учешћа на Конкурсу имају привредни субјекти који 
нису у тешкоћама и то само за прво учешће на одређе-
ном сајму.

2. По овом Конкурсу субвенционисаће се до 50% следећи 
трошкови компанија – излагача на европским сајмови-
ма:

· трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
· трошкови припреме и штампања пропагандног ма-

теријала за наступ на наведеном сајму
Максимални износи субвенција за сајмове износе:
· до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по 

компанији, а највише до 500.000,00 динара
· до 50% цене припреме и штампања пропагандног 

материјала, а највише до 250.000,00 динара 

2. Пријава на Конкурс подноси се Покрајинском секрета-
ријату за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова, на обрасцу Упитникa са прилозима. Крајњи рок за 
доставу пријава је 31. јануар 2013. године.

Наведени Упитник може се добити у Покрајинском секретари-
јату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар 

Михајла Пупина 16, Нови Сад 2. спрат, соба број 5, или се преузе-
ти са сајта Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 
3. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, 

достављају се, у затвореној коверти на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте “Не отвара-
ти – пријава на Конкурс” поштом или лично преко пи-
сарнице покрајинских органа. На полеђини коверте на-
вести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца 
пријаве, као и име особе за контакт.

4. Пријаве које се доставе после наведеног рока и пријаве 
са непотпуном документацијом неће бити разматране.

6. Одлуку о додели средстава за субвенционисање трошко-
ва учешћа компаније на сајму донеће, у складу са утврђе-
ним критеријумима, на предлог Конкурсне комисије, 
Покрајински секретар за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова, у року од 10 дана од дана закључења 
Конкурса.

7. Корисник средстава закључује Уговор о коришћењу 
подстицајних средстава са Покрајинским секретарија-
том за привреду, запошљавање и равноправност поло-
ва,  којим се утврђују међусобна права и обавезе, укупан 
износ подстицајних средстава, начин и услови плаћања,  
подношење извештајa о активностима на сајму и листе 
остварених контаката на сајму, као и друга питања веза-
на за коришћење ових средстава.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату за привреду, запошљавање и равноправност полова на те-
лефон 021/487-4489.

54.

На основу члана 21. и члана 46. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 
4/10,4/11,20/12 и 26/12) и члана 8. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(“Службени лист АПВ”, број 39/2012) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВ-
НОСТ ПОЛОВА   р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋА 

КОМПАНИЈА
 НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ

КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУНИ 2013. 
ГОДИНЕ

БРОЈ:133-401-97/2013

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на 
европском тржишту, као и подршке организацијама од интере-
са за привредни развој АП Војводине, Покрајински секретаријат 
за привреду, запошљавање и равноправност полова, са укуп-
ним износом од 4.500.000,00 динара, обезбеђених Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за  2013. годину (“Службени лист АПВ”, број 39/2012) субвен-
ционисаће трошкове учешћа компанија са подручја АП Војводи-
не на сајмовима у Европи који се одржавају у периоду јануар-јуни 
2013. године.

Услови Конкурса

1. Право учешћа на Конкурсу имају мала и средња пре-
дузећа и предузетници, који се баве производном и ту-
ристичком делатношћу, извозници или потенцијални из-
возници (у даљем тексту: корисници средстава) које ће у 
периоду јануар-јуни 2013. године излагати на сајмовима 
у Европи.

Право учешћа на Конкурсу имају привредни субјекти који нису 
у тешкоћама и то само за прво учешће на одређеном сајму.
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2. По овом Конкурсу субвенционисаће се до 50% следећи 
трошкови компанија – излагача на европским сајмови-
ма:

· трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
· трошкови припреме и штампања пропагандног ма-

теријала за наступ на наведеном сајму
Максимални износи субвенција за сајмове износе:
· до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по 

компанији, а највише до 500.000,00 динара
· до 50% цене припреме и штампања пропагандног 

материјала, а највише до 250.000,00 динара 

2. Пријава на Конкурс подноси се Покрајинском секрета-
ријату за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова, на обрасцу Упитникa са прилозима. Крајњи рок за 
доставу пријава је 31. јануар 2013. године.

Наведени Упитник може се добити у Покрајинском секретари-
јату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад 2. спрат, соба број 5, или се преузе-
ти са сајта Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 
3. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, 

достављају се, у затвореној коверти на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте “Не отвара-
ти – пријава на Конкурс” поштом или лично преко пи-
сарнице покрајинских органа. На полеђини коверте на-
вести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца 
пријаве, као и име особе за контакт.

4. Пријаве које се доставе после наведеног рока и пријаве 
са непотпуном документацијом неће бити разматране.

6. Одлуку о додели средстава за субвенционисање трошко-
ва учешћа компаније на сајму донеће, у складу са утврђе-
ним критеријумима, на предлог Конкурсне комисије, 
Покрајински секретар за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова, у року од 10 дана од дана закључења 
Конкурса.

7. Корисник средстава закључује Уговор о коришћењу 
подстицајних средстава са Покрајинским секретарија-
том за привреду, запошљавање и равноправност поло-
ва,  којим се утврђују међусобна права и обавезе, укупан 
износ подстицајних средстава, начин и услови плаћања,  
подношење извештајa о активностима на сајму и листе 
остварених контаката на сајму, као и друга питања веза-
на за коришћење ових средстава.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секрета-
ријату за привреду, запошљавање и равноправност полова на те-
лефон 021/487-4489.

55.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 51. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 04/2010, 04/2011, 20/2012 и 
26/2012) а у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011), у поступку 
давања сагласности за именовање директора Центра за социјални 
рад општине Чока у Чоки,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање АЛЕКСАНДРЕ РА-
ИЧЕВИЋ, дипломираног специјалног педагога из Црне Баре на 
функцију директора Центра за социјални рад за општину Чока 
у Чоки.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
 и демографију

Број: 129-022-26/2013
Нови Сад, 22. јануар 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара

Подсекретар
Новка Мојић,с.р.

56.

На основу чл. 21. и 34. Закона о коморама (Сл. гласник бр. 65/01) 
и чл. 100 Статута Сремске привредне  коморе, Скупштина Сремс-
ке привредне коморе на седници одржаној 17.12.2012. године, до-
нела је:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ДОПРИНОСА 

(ЧЛАНАРИНЕ)
СРЕМСКОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин обезбеђења средстава за рад 
Сремске привредне коморе (у даљем тексту: Коморе) обвезници, 
основица и висина доприноса (чланарине) као и начин обрачуна-
вања уплате доприноса (чланарине) за 2013. годину.

Члан 2.

Обвезници доприноса (чланарине) су сва предузећа која оба-
вљају делатност ради стицања добити и њихове пословне зајед-
нице, земљорадничке задруге и друге задруге као и други об-
лици удруживања земљорадника, банке, друштва за осигурање 
имовине и лица и други чланови Коморе са територије Општина: 
Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова 
и Шид, ако овом Одлуком није другачије одређено.

Обвезници доприноса (чланарине) су и делови предузећа, ба-
нака и друштва за осигурање имовине и лица, чије је седиште 
на подручју за које је Комора основана, а седиште матичног пре-
дузећа, банке или друштва чије су део, није на подручју ове Ко-
море.

Члан 3.

Обвезници из члана 2. ове Одлуке обрачунавају и плаћају 
допринос (чланарину) Сремској привредној комори по стопи од 
0,25%.

Изузетно од става 1. ове тачке Земљорадничке задруге обра-
чунавају и плаћају допринос (чланарину) Окружном задружном 
свезу Срема у складу са Одлуком тог Савеза и по стопи коју утвр-
ди надлежни орган тог Савеза.

Остале задруге и облици задружног организовања плаћају 
допринос (чланарину) Комори по одредбама става 1. овог члана.

Чланови Коморе - предузећа и предузетници који немају за-
послене раднике, као и они који имају до 5 запослених радника 
плаћају допринос (чланарину) Комори у износу од 6.000,00 дина-
ра за целу годину.

Уплата годишњег износа се може извршити одједном до 
30.06.2013. године или у једнаким месечним ратама.

Члан 4.

Основицу по којој се плаћа допринос (чланарина) чини ис-
плаћена месечна бруто зарада без умањења по основу ослобађања 
и олакшица.
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Обрачун и уплата доприноса на основу из предходног става уз 
примену стопе из члана 3. врши се приликом сваке исплате бруто 
зарада.

Члан 5.

Чланови Коморе који не изврше обрачун и уплату доприноса 
(чланарине) у доспелом року, износ доспеле обавезе увећаће се за 
раст цена на мало и то од дана доспећа,  па до уплате дугујућег 
доприноса.

Члан 6.

Допринос (чланарина) се уплаћује на:

Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица 
број 355-1003279-07

Који је отворен код:
Војвођанске банке а.д. Нови Сад Филијала у Сремској Митро-

вици

Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица 
број                                                                                     205-61610-43

Који је отворен код:
Комерцијалне банке а.д. Београд Филијала у Сремској Митро-

вици

Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица 
број                                                                                         310-326-11

Који је отворен код:
НЛБ банке а.д. Београд Филијала у Сремској Митровици

Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица 
број                                                                                    160-39489-46

Који је отворен код:
Интеса банк а.д. Београд, Пословна јединица у Сремској Мит-

ровици.

Текући рачун Сремске привредне коморе Сремска Митровица 
број                                                                                     340-32219-79

Који је отворен код:
Ерсте банке а.д. Нови Сад, Филијала у Сремској Митровици.

Члан 7.

Усвајањем ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању 
основице и стопе доприноса (чланарине) Сремској привредној ко-
мори за 2012. годину објављена у “Службеном гласнику РС” бр. 
2/12 .

Члан 8.

Уколико у току 2013. године дође до већих поремећаја који бит-
није утичу на финасирање коморе Скупштина Сремске привред-
не коморе ће донети измене и допуне ове одлуке.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
у “Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 
01. јануара 2013. године.

Сремска привредна комора

Број:Сл.
Датум:17.12.2012.године
У Сремској Митровици

Председник
_____________________

дипл.инг Љубо Јакшић,с.р.

57.

На основу члана 21. став 2. Закона о привредним коморама 
(“Сл.гласник РС”,бр.65/01) и члана 74. став 2. Статута Регионалне 
привредне коморе Зрењанин, Скупштина Регионалне привредне 
коморе Зрењанин, на седници одржаној 27.децембра  2012. годи-
не, донела   је 

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ И О НАЧИНУ И 
РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ РЕГИОНАЛНОЈ 
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЗРЕЊАНИН ЗА  2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин обезбеђења средстава за рад 
Регионалне привредне коморе Зрењанин (у даљем тексту: Комо-
ра) обвезници, стопа и основица чланарине, као и начин обрачуна 
и наплате чланарине за 2013. годину.

Члан 2.

Обвезници чланарине су  привредна друштва и други облици 
организовања која обављају привредну делатност и њихове по-
словне заједнице, земљорадничке задруге, као и њихови делови, 
и други облици удруживања земљорадника, банке, организације 
за осигурања имовине и лица и други чланови Коморе са терито-
рије  Коморе, а у саставу су привредног друштва или организа-
ција и заједница са седиштем ван подручја Коморе.

Члан 3.

Стопа за обрачун чланарине Коморе за 2013. годину утврђује се 
за обвезнике из члана 2. ове Одлуке у висини од 0,250%.

Чланови Коморе који немају запослене раднике, као и они која 
имају до 5 запослених радника плаћају допринос (чланарину) 
Комори у износу од  6.000,00 динара за целу годину. Уплата го-
дишњег износа се може извршити одједном до 30. јуна 2013. годи-
не или у једнаким месечним ратама.

Чланарину Комори по стопи из става 1. овог члана обрачуна-
вају и плаћају земљорадничке задруге, као и други облици удру-
живања земљорадника који нису чланови Задружног савеза.

Члан 4.

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге 
радње) чланови општих удружења предузетника плаћају члана-
рину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.

Члан 5.

Основицу по којој се плаћа чланарина чини исплаћена месечна 
бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Обрачун и уплата чланарине на основицу из претходног става 
уз примену стопе из члана 3. врши се приликом сваке исплате 
зарада.

Члан 6.

Чланарина се уплаћује  на текући рачун Регионалне привред-
не коморе Зрењанин, код Војвођанске банке Филијала Зрењанин,  
број: 355-1000843-40 и Банка Интеса ад, Београд ПЈ Зрењанин, 
број 160-135843-44.

Члан 7.

Члан Коморе даће налог за пренос средстава у висини обра-
чунате чланарине, пословној банци код које има текући рачун са 
којег је извршена исплата зарада.

Уколико члан Коморе врши исплату зарада са више рачуна ду-
жан је да изда налог за пренос средстава сагласно обрачунатим и 
исплаћеним зарадама са тог текућег рачуна.

Пословна банка код које члан Коморе врши исплату зарада, из-
вршиће сагласно члану 9. став 6. Закона о платном промету (Сл. 
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лист СРЈ 3/2002) исплату зарада уз подношење налога за  плаћање 
чланарине Комори сагласно овој одлуци.

Члан 8.

Овлашћује се Управни одбор Коморе да донесе измене и допу-
не ове Одлуке уколико у току 2013. године дође до значајнијих 
промена које битно утичу на финансирање Коморе.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 
“Службеном гласнику Републике Србије” и “Службеном листу 
АП Војводине”, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

Регионална привредна комора Зрењанин

Број: SK-II/12
Дана 27.12.2012. године
З Р Е Њ А Н И Н

Председник  Скупштине,
мр Милован Еремић, с.р.

58.

На основу члана 33. став 1. тачка 17. Статута Јавног водопри-
вредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, Управни одбор 
Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине” Нови Сад, на 
XLVII седници одржаној 30.11.2012. године, донео је

О Д Л У К У
O УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ДОЗВОЛА

ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ,
РИБОЛОВ „БУЋКОМ“ И

ЦЕНИ ДНЕВНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА
РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ

 ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1. 

Утврђују се цене дозвола за привредни риболов и риболов 
„бућком“ за 2013.годину, на делу рибарског  подручја „Србија-

Војводина“  и то риболовним водама реке Дунав од км 1366 до 
км 1297, чији је корисник  ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у сле-
дећим износима:

- годишња дозвола за привредни риболов . . . . . . . . . .  . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.000,00 динара

- годишња дозвола за „бућку“ . . . . . . . . .30.000,00 динара

Члан 2.

Услови и начин вршења привредног риболова, као и услови 
плаћања дозвола за привредни риболов регулисаће се поједи-
начним уговорима који ће се закључити са  корисницима ових 
дозвола.

Члан 3.

Цена дневне дозволе за реакреативни риболов за 2013. годину, 
на риболовним водама на делу рибарског  подручја „Србија-Војво-
дина“  и то риболовним водама из члана 1. ове одлуке и риболов-
ним водама основне и детаљне каналске мреже хидромелиораци-
оног система ДТД, чији је корисник  ЈВП „Воде Војводине“ Нови 
Сад, утврђује се у износу од 1.000,00 динара.

Члан 4.

О спровођењу ове одлуке стараће се надлежне службе у ЈВП 
„Воде Војводине“. 

Члан 5.

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

Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине”

У Новом Саду
Дана:V-72/136
Број: 30.11.2012.године

Председник
Управног одбора

Имре Халгато, дипл. инж., с.р.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа , и то:

Гаурић Оливер, Хајдук Станка 99., Ср. 
Митровица, радна кињижица. 5001

Зорица Јовичић, Темерин, Бранка Ћо-
пића 17., диплома средње теничке школе 
издата у Темерину. 5002

Зекановић Зорица, Светозара Марко-
вића 150/а., Жабаљ, диплома средње шко-
ле, издата 1998/99. године. 5003

Месарош Роберт, Темерин, Бостанска 
4., диплома средње школе 25. мај, издата 
у Темерину. 5004

Немет Андрија, Нови Сад, Тодора Јо-
вановића Т. 19., радна књижица издата у 
Новом Саду. 5005

Јелена Трнинић, Футог, Марија бур-
саћа 39., индекс  Еконоског факултета бр. 
Т026/11 издат у Суботици. 5006

Ласица Душан, Нови Сад, Орлова 19., 
радна књижица издата у Новом Саду. 
5007

Томичић Ана, Ветерник, Младена 
Стојановића 46., радна књижица издата у 
Беочину. 5008

Дурмиши Емран, Ветерник, Младена 
Стојановића 46., радна књижица издата у 
Беочину. 5009

Зекић Немања, Беочин, Фрушкогорска 
8/а., диплома техничке школе „Милеве 
Марић А.”, издата у Новом Саду. 5010

Миле Личина, Футог, Повртарска 80., 
књижица за повлашћену вожњу особа са 
инвалидитетеом, издата у Новом Саду. 
5011

Милан Букинац, Нови Сад, Неимарова 
35., радна књижица издата у Новом Саду. 
5012

Савић Тодор, Нови Сад, Цара Јована Не-
нада 1., сведочанство ОШ „Милан Петро-
вић”, издато у Новом Саду. 5013

Јовица Тешановић, Буковац, Краља 
Петра И. 105., диплома средње Машинске 
школе смер машин бравар издата у Новом 
Саду. 5014

Радивојевић Сања, Футог, Јована Ду-
чића 79., индекс бр. 226/06 издат у Новом 
Саду. 5015

Бојан Јоветић, Инђија, Раше Радујкова 
10., диплома  гимназије „Исидора Секу-
лић”, издата у Новом Саду. 5016

Рогић Јелена, Сански Мост, БиХ, индекс 
бр. 4993 издат у Новом Саду. 5017

Маја Биорац, Нови Сад, Футошки пут 
28., радна књижица издата у Новом Саду. 
5018

Михајловић Мирослав, Беочин, Љубе 
Станковића 59., радна књижица издата у 
Беочину. 5019

Нада Грбић, Бања Лука, Симе Миљуша 
бб., диплома ПМФ факултета издата у Но-
вом Саду. 5020
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Молнар Илдико Балаж, мађарска, индеx 
бр. 556/82 филозовског факултета издата у 
Новом Саду. 5021

Рајновић Небојша, Нови Сад, Сиришка 
10/а., радна књижица издата у Новом Саду. 
5022

Пенић Биљана, Нови Сад, Стојана Нова-
ковића 8., индекс бр. 93/09 издат у Новом 
Саду. 5023

Александра Предраговић, Нови Сад, 
Раде Кончара 5., радна књижица издата у 
Новом Саду.

Козаров Бранислав, Нови Сад, Саве Ђи-
салова 4., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5024

Цигољевић Предраг, Беочин, Вука Ка-
раџића 8/а., радна књижица издата у Бео-
чину. 5025

Ружић Данко, Нови Сад, Петроварадин 
Твђава 16., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5026

Јарослав Дир, Луг, Ј. Чмелика 4., све-
дочанство ОШ „Јован Поповић” издато у 
Сусеку. 5027

Јован Илић, Нови Сад, Ивана Кочија 
17., радна књижица издата у Новом Саду. 
5028

Медић Михајло, Нови Сад, Марије 
Петровића 29., индекс бр. РА99-2011 издат 
у Новом Саду. 5029

Зоран Дракулић, Нови Сад, Солунска 
13/38., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5030

Сава Рикић, Раковац, Партизанска 19., 
радна књижица издата у Беочину. 5031

Николић Милан, Велики рит 3., Нови 
Сад, Мајке Југовића 1., социјална картица 
издата у Новом Саду. 5032

Томац Катица, Ветерник, Соње Ма-
ринковића 2., чекови бр. 792661031210, 
792662031210 Ерсте Банке, издати у Новом 
Саду. 5033

Петровић Дуња, Б. Паланка, Родољуба 
Чолаковића 30., индекс бр. 1239/11 издат у 
Новом Саду. 5034

Драган Шипка, Нови Сад, Бул. Јована 
Дучића 10/1., радна књижица издата у Но-
вом Саду. 5035

Томић Миле, С. Митровица, Променада 
бр. 29, радна књижица издата у С. Митро-
вици. 5036

Плавшић Јелица, С.Митровица, А. Сма-
тејика 63, радна књижица издата у С. Мит-
ровици. 5037

Пурешевић Зоран, Лаћарак, Бранка Ра-
дичевића 37, радна књижица издата у С. 
Митровици. 5038

Васић Драгица, С.Митровица, Батутова 
нова 33, радна књижица издата у С. Мит-
ровици. 5039 
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Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку 
повраћаја неутрошених буџетских средстава корисни-
ка јавних средстава Аутономне Покрајине Војводи-
не, ван консолидованог рачуна трезора Аутономне 
Покрајине Војводине, на рачун извршења буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине;

2. Одлука о условима регресирања превоза ученика 
средњих школа;

3. Одлука о регресирању превоза студената у Аутоном-
ној Покрајини Војводини;

4. Одлука о образовању Радне групе која ће анализира-
ти текст предуговора између Владе Републике Србије 
и компаније „Al Dahra Agricultural Company“ из Ује-
дињених Арапских Емирата;

5. Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за 
управљање Стратегијом еУправе покрајинских орга-
на;

6. Решење о утврђивању Годишњег програма ко-
ришћења средстава из Буџетског фонда за воде Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2013. годину;

7. Решење о разрешењу помоћника секретара Владе Ау-
тономне Покрајине Војводине;

8. Решење о постављењу помоћника секретара Владе 
Аутономне Покрајине Војводине;

9. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова;

10. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за привреду, запошљавање и равноправност 
полова;

11. Решење о разрешењу помоћника директора Управе за 
заједничке послове покрајинских органа;

12. Решење о постављењу помоћника директора Управе 
за заједничке послове покрајинских органа;

13. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за енергетику и минералне сировине;

14. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова;

15. Решење о разрешењу директора Покрајинског фонда 
за развој пољопривреде;

16. Решење о именовању директора Покрајинског фонда 
за развој пољопривреде;

17. Решење о давању сагласности на Програм заштите 
природних добара Покрајинског завода за заштиту 
природе, Нови Сад, за 2013. годину;

18. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, 
за 2013. годину;

19. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа на територији општине Темерин;

20. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа на подручју Општине Сечањ;

21. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
пословања Јавног предузећа за пропсторно и урба-
нистичко планирање и пројектовање „Завод за урба-
низам Војводине“ Нови Сад за 2013. годину;

22. Решење о давању сагласности на Програм рада Ин-
формативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију за 2013. годину;

23. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Информативног центра за пословну стандардизацију 
и сертификацију за 2013. годину;

24. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina 
Investment Promotion – VIP“ за 2013. годину;

25. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Педагошког завода Војводине за 2013. годину;

26. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама Правилника о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних места у Туристичкој организа-
цији Војводине;

27. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда за капитална улагања Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2012. годину;

28. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда за капитална улагања Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2012. годину;

29. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Специјалне болнице за психијатријске болести „Све-
ти Врачеви“ Нови Кнежевац;

30. Решење о именовању директора Специјалне болни-
це за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови 
Кнежевац;

31. Решење о разрешењу заменика директора Опште бол-
нице Вршац, Вршац;

32. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра у Суботици;

33. Решење о именовању директора Геронтолошког цен-
тра у Суботици;

34. Решење о разрешењу директора Градске библиотеке 
„Карло Бијелицки“ у Сомбору;

35. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ у Сомбору;

36. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Дома „Ветерник“ Ветерник;

37. Решење о именовању директора Дома „Ветерник“ 
Ветерник;

38. Решење о разрешењу председника и чланова Управ-
ног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;

39. Решење о именовању председника и чланова Управ-
ног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;

40. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног 
одбора Геронтолошког центра у Кањижи;

41. Решење о именовању председника и члана Надзорног 
одбора Геронтолошког центра у Кањижи;

42. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Вршцу;

43. Решење о именовању члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Вршцу.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

44. Одлука о допунама Одлуке о посланицима на стал-
ном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војво-
дине.
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

Редни број Предмет Страна

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

45. Одлука о именовању Изборне комисије Изборне једи-
нице 3 Апатин;

46. Одлука о именовању Изборне комисије Изборне једи-
нице 17 Зрењанин III;

47. Одлука о именовању Изборне комисије Изборне једи-
нице 49 Србобран;

48. Одлука о одређивању боје папира за штампање гласа-
чког листића и контролног листа за гласање на допун-
ским изборима расписаним за 17. фебруар 2013. годи-
не;

49. Одлука о поверавању послова Изборној комисији 
Изборне јединице за именовање бирачких одбора за 
спровођење допунских избора који ће се одржати 17. 
фебруара 2013. године. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

50. Конкурс за суфинансирање пројеката из области 
спорта и омладине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

51. Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине по кон-
курсима у области културе у 2013. години.

52. Правилник о начину, критеријумима и мерилима за 
избор пројеката у култури који се финансирају и суф-
инансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводи-
не;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

53. Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвен-
ционисање трошкова учешћа компанија на међунаро-
дним сајмовима који се одржавају током јануар-јуни 
2013. године у Републици Србији;

54. Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвен-
ционисање трошкова учешћа компанија на сајмови-
ма у Европи који се одржавају у периоду јануар-јуни 
2013. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

55. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад за општину Чока у Чоки.

СРЕМСКA ПРИВРЕДНA КОМОРA

56 Одлукa о утврђивању основице и стопе доприноса 
(чланарине) 
сремској привредној комори за  годину

РЕГИОНАЛНA ПРИВРЕДНA КОМОРA ЗРЕЊАНИН

57. Oдлукa о утврђивању основице и стопе и о начину 
и роковима плаћања чланарине Регионалној привред-
ној комори Зрењанин за  2013. годину

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ”

58. Одлука o утврђивању цена дозвола за привредни ри-
болов, риболов „бућком“ и цени дневне дозволе за 
рекреативни риболов  за 2013. годину
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