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446.

На основу чл. 33. и 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ“, број 
4/10) а у вези са чланом 57. став 4. Закона о јавној својини („Служ-
бени гласник РС“, број 72/11), Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, на седници одржаној 22. маја 2013. године,  д о н е л а   је 

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О НЕПОКРЕТНОСТИМА

 ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ПОТРЕБЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом покрајинском уредбом одређују се непокретности за 
репрезентативне потребе Аутономне Покрајине Војводине, ор-
ган који обавља послове одржавања и физичко-техничког обез-
беђења тих непокретности и прописују се услови и начин њихо-
вог коришћења.

Члан 2.

Непокретности за репрезентативне потребе јесу гостинске 
виле, као и друге непокретности које служе за потребе репрезен-
тације, укључујући и земљиште на коме се налазе, са пратећим 
објектима.

Непокретности из става 1. овог члана служе за репрезентатив-
не и протоколарне потребе, одржавање службених састанака, 
разговора са делегацијама из земље и иностранства, одржавање 
свечаности поводом јубилеја, уручивања награда, доделе при-
знања, свечаних и других пријема.

Члан 3.

Гостинске виле су:

1) вила у Чортановцима;
2) вила у Сремској Каменици;
3) вила на Равнама.

Члан 4.

Послове одржавања и физичко-техничког обезбеђења репре-
зентативних зграда  врши Управа за заједничке послове покрајин-
ских органа (у даљем тексту: Управа).

II УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА

Члан 5.

Вила у Чортановцима и вила у Сремској Каменици (у даљем 
тексту: репрезентативне зграде) користе се без накнаде, за реп-
резентативне потребе органа Аутономне Покрајине Војводине, 

функционера и лица која по посебном овлашћењу Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине представљају Аутономну Покрајину 
Војводину. 

За намене из члана 2. став 2. ове покрајинске уредбе, репрезен-
тативне зграде  могу користити и државни органи.

 
Члан 6.

Сагласност за коришћење репрезентативних зграда даје секре-
тар Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 7.

Репрезентативне зграде користе се на основу писаног захтева, 
уз који се прилаже и сагласност из члана 6. ове покрајинске уред-
бе.

Захтев за коришћење репрезентативне зграде садржи: сврху 
коришћења, број корисника, место, време на које се захтева ко-
ришћење зграде и посебне захтеве корисника ако их има.

Захтев из става 1. овог члана,  подноси се на реализацију Упра-
ви, најкасније 48 сати пре почетка коришћења репрезентативних 
зграда.

Члан 8.

Кад се репрезентативне зграде користе за пријеме за које се 
обезбеђују услуге протоколарног карактера, о организацији и 
обављању других послова у вези са пријемом, стара се служба 
протокола покрајинског органа, по чијем захтеву се пријем орга-
низује, у сарадњи са Управом.

Члан 9. 

Угоститељске и друге услуге пружене по захтеву корисника, 
обрачунавају се на терет Управе, у складу са нормативима и це-
новником услуга које утврђује директор Управе. 

Трошкове извршених услуга у репрезентативним зградама за 
потребе репрезентације, оверава подносилац захтева или лице 
које он овласти.

У помоћним књигама Управе води се посебна евиденција ко-
рисника услуга  у репрезентативним зградама.  

Члан 10.

Уколико не постоји потреба за коришћењем  неке од репре-
зентативних зграда, та зграда се може дати у закуп, у складу са 
законом.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Вила на Равнама привремено се не користи за намене из члана 
2. став 2. ове покрајинске уредбе, услед девастираности објекта.
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Члан 12.

Даном ступања на снагу ове покрајинске уредбе, престаје да 
важи Одлука о коришћењу објеката Аутономне Покрајине Војво-
дине, број: 332-00002/2001 од 14. марта 2001. године.

Члан 13.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 46-96/2013
Нови Сад, 22. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

447.

На основу чл. 33. и 34. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10), у вези са чланом 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број 39/12) и Закључком Владе Републике Србије 
05 Број: 401-2201/2013 од 14. марта 2013. године, Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. маја 2013. године,   
д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

 ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ЗАДУЖЕЊУ
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 (ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ОТПЛАТЕ ДУГА) 
ЗА ПРОЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА
 ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ

 СРБИЈЕ

Члан 1.

У Покрајинској уредби о задужењу Аутономне Покрајине 
Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функ-
цији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије 
(„Службени лист АПВ“, број 19/10, 6/11, 19/11) после члана 1. до-
дају се два члана која гласе:

„Члан 1.а

Финансирање 80% вредности пројеката из члана 1. ове уред-
бе, врши се преко Фонда за развој Републике Србије, а на основу 
уговора о кредиту закључених између Министарства финансија 
и привреде, Фонда за развој Републике Србије и пословних ба-
нака.“

„Члан 1.б

Због недостатка средстава за финансирање планираних и одо-
брених пројеката из кредита уговорених од почетка реализа-
ције пројеката из члана 1. ове уредбе, Влада Републике Србије 
је Закључком 05 Број: 401-2201/2013 од 14. марта 2013. године, 
дала сагласност Министарству финансија и привреде да закључи 
уговоре са банкама које су дале понуде на јавни позив, у складу 
са закључком Владе 05 Број: 401-431/2013-1 од 24. јануара 2013. 
године, под понуђеним условима.“

Члан 2.

У члану 2. став 2. мења се и гласи:
„Влада Аутономне Покрајине Војводине се обавезује да сред-

ства, на име учешћа у финансирању пројеката из члана 1. ове 
уредбе која нису реализована у претходном периоду, обезбеђује у 

буџету до коначне реализације обавезе преузете у складу са ста-
вом 1. овог члана. “

Члан 3.

После члана 5. додају се два члана која гласе:

„Члан 5.а

Реализовани део уговореног кредита из члана 3. ове уредбе у 
укупном износу од 1.904.452.523,92 динара, финансира се према 
условима из члана 5. ове уредбе. 

Преостали износ уговореног а нереализованог кредита, а нај-
више до износа утврђеног у члану 3. ове уредбе, финансираће се 
према условима утврђеним Закључком Владе Републике Србије 
05 Број: 401-2201/2013 од 14. марта 2013. године.»

„Члан 5.б

Износ уговореног а нереализованог кредита из члана 5.а став 2. 
финансираће се под следећим условима: 

Каматна стопа: референтна каматна стопа НБС + 3,5%, при-
меном комформне методе. Банка ће у току трајања уговора при-
лагођавати каматну стопу у складу са променама референтне 
каматне стопе НБС. 

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период почека од 
годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве транше кре-
дита у течај. 

Период почека: 1 година. У периоду почека камата се не плаћа, 
већ се применом комформне методе обрачунава тромесечно уна-
зад и приписује главном дугу. 

Отплата кредита: по истеку грејс периода, квартално у 16 јед-
наких тромесечних ануитета. 

Накнада за обраду кредитног захтева: 1% од износа који пред-
ставља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извр-
шеног плаћања од стране Комисионара (Фонда за развој Републи-
ке Србије) на рачун извођача.

Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине 
ће вршити рефундацију трошкова платног промета Фонду за раз-
вој Републике Србије. “

Члан 4.

Члан 7. мења се и гласи:

„Овлашћује се Фонд за капитална улагања АП Војводине, да 
спроведе све активности и поступке, у циљу реализације проје-
ката који су предмет ове уредбе и Уредбе о начину предлагања 
пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевин-
ске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финан-
сирања тих пројеката („Службени гласник РС“, број: 50/10, 60/10, 
64/10 и 91/10), а који су утврђени Закључцима Владе Републике 
Србије из члана 1. ове уредбе.“

Члан 5.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војво-
дине“. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 422-15/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

448.

На основу чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10 и 4/11), а у вези члана 75. став 2. Колективног 
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уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 7/13), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 29. маја 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИРЈАНА МУНЏИЋ КРНЧЕВИЋ именује се за члана Арби-
траже за спорна питања у примени Колективног уговора за орга-
не Аутономне Покрајине Војводине, на период од три године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-95/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

449.

На основу члана 13. став 4. Закона о здравственој заштити 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) и члана 30. тачка 7. чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), а у вези члана 8. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/12), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
29. маја 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм раног откривања и 
праћења промена функције срца код хипертензивних трудница 
на територији Аутономне Покрајине Војводине, обим средстава 
за спровођење овог програма и начин њиховог распоређивања и 
коришћења.

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 50-7/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић.с.р.

ПРОГРАМ 
РАНОГ ОТКРИВАЊА  И 

ПРАЋЕЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА 
КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА

 НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Увод

Мрежу здравствених установа на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у складу са Уредбом о плану мреже здрав-
ствених установа (‘’Службени гласник РС’’, број:42/06, 119/07, 

84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 и 37/12), чинe 92 здравствене ус-
танове у покрајинској својини и  општинској, односно градској 
својини. Болничка, специјалистичка и високоспецијалистичка 
здравствена заштита на територији Аутономне Покрајине Војво-
дине обавља се у 35 установа које је основала Влада Аутономне 
Покрајине Војводине. Здравствена заштита на терцијарном нивоу 
пружа се у четири института (Институт за здравствену заштиту 
деце и омладине Војводине, Институт за онкологију Војводине, 
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за 
плућне болести Војводине) и у Клиничком центру Војводине. 
Све установе терцијарног нивоа, чије услуге користи цело стано-
вништво Војводине смештене су у Јужнобачком округу који је и 
седиште Медицинског факултета Нови Сад. 

Друштвена брига за здравље на нивоу аутономне покрајине на 
основу члана 13. став 1. Закона о здравственој заштити (‘’Службе-
ни гласник РС’’, број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), обухвата 
мере за обезбеђење и спровођење здравствене заштите од инте-
реса за грађане на територији аутономне покрајине и то:праћење 
здравственог стања становништва и рада здравствене службе 
и старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој 
заштити, стварање услова за приступачност и уједначеност ко-
ришћења примарне здравствене заштите, координирање, подсти-
цање, организација и усмеравање спровођења здравствене заш-
тите, планирање и остваривање сопственог програма за очување 
и заштиту здравља од загађене животне средине, обезбеђивање 
средстава за вршење оснивачких права над здравственим уста-
новама, сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, 
савезима и удружењима на пословима развоја здравствене заш-
тите, могућност да обезбеди услове за бољу кадровску обезбеђе-
ност здравствене установе чији је оснивач до норматива, односно 
стандарда прописаним у складу са овим законом и прописима 
донетим за спровођење овог закона и обезбеђивање средстава 
за пружање хитне медицинске помоћи под условима утврђеним 
овим законом. За остваривање наведене друштвене бриге за здра-
вље аутономна покрајина обезбеђује средства у буџету аутоном-
не покрајине.  

Законом о здравственој заштити (‘’Службени гласник РС’’, број 
107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), чланом 13. став 4. утврђено је 
да аутономна покрајина може донети посебне програме здравс-
твене заштите за поједине категорије становништва, односно вр-
сте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које 
није донет посебан програм здравствене заштите на републич-
ком нивоу, у складу са својим могућностима, и утврдити цене тих 
појединачних услуга, односно програма. 

Потребу доношења посебног програма здравствене заштите за 
рано откривање и праћење промена функције срца код хипертен-
зивних трудница на територији Аутономне Покрајине Војводине 
предложила је Покрајинска стручна комисија за утврђивање при-
оритета у здравственој заштити и предлагање мера и програма за 
унапређење здравља становништва Аутономне Покрајине Војво-
дине, коју је формирао покрајински секретар за здравство, со-
цијалну политику и демографију као стручно и саветодавно тело 
Покрајинског секретаријата за област здравства. Програм раног 
откривања и праћења промена функције срца код хипертензив-
них трудница на територији Аутономне Покрајине Војводине ре-
ализоваће Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Приказ и анализа постојеће ситуације

Према подацима Института за јавно здравље Војводине садр-
жаним у анализи здравственог стање становништва АП Војводи-
не за 2011. годину, у структури узрока смрти највећи удео имају 
хроничне незаразне болести (преко 80%), а међу њима на првом 
месту се налазе кардиоваскуларне болести (54,3%), а на другом 
месту су малигне болеси (22,3%). 

На првом месту водећих група болести са учешћем од 15,7% у 
укупном морбититету – оболевању у АП Војводини према пода-
цима Института за јавно здравље Војводине, су болести систе-
ма крвотока. Из ове групе болести, водећа дијагноза а уједно и 
водећа дијагноза у укупном морбидитету је повишен крвни при-
тисак (хипертензија) са учешћем од 9,5%. Масовне незаразне бо-
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лести имају највећи здравствени и социјално медицински значај 
у ванболничком морбидитету одраслог становништва Војводи-
не. Водећа дијагноза регистрована у службама опште медицине 
је артеријска хипертензија од које се лечи сваки десети одрастао 
становник Војводине. Хипертензија је један од водећих фактора 
ризика за настанак кардиоваскуларних и цереброваскуларних бо-
лести. 

Посебан проблем су труднице са хипертензијом, будући да се 
код њих значајно чешће трудноћа компликује прееклампсијом, 
еклампсијом, пери и постпарталном кардиомиопатијом, као и 
застојем у интраутерином развоју и расту плода. Код жена које 
имају повишен крвни притисак у трудноћи чешће се јавља есен-
цијална артеријска хипертензија у каснијим годинама, као и у 
наредним трудноћама. Према подацима из светске литературе 
10-15% трудница има хипертензију, а хипертензивни синдром у 
трудноћи, један је од водећих узрока морбидитета мајке и плода, 
сачињава 15-33% укупног матерналног морталитета, тј. на дру-
гом је месту као узрок смрти мајке. Хипертензивни синдром у 
трудноћи подразумева четири ентитета: хроничну хипертензију, 
прееклампсију – еклампсију, прееклампсију суперпонирану на 
хипертензију и гестацијску хипертензију (хипертензију индико-
вану трудноћом).    

Такође, према подацима из стручне литературе, код хипертен-
зивних трудница долази до дијастолне дисфункције миокарда 
леве коморе, депресије систолне функције, смањења кардијалног 
оутпут-а, дисфункције леве преткоморе, повећања масе миокар-
да, као и промене геометрије миокарда у смислу ексцентричне 
хипертрофије и концентричног ремоделинга. С обзиром на овако 
специфичну патологију постоји потреба за дефинисаним скри-
нинг програм којим би се по јединственој методологији устано-
вљавао ризик за наведене компликације.

У природном кретању становништва Војводине које је усло-
вљено феноменима рађања и умирања већ дуго се запажа тен-
денција пада наталитета и раста морталитета и као резултат ових 
кретања пад природног прираштаја. Због тога је поред спро-
вођења пронаталитетних мера и активности од посебног значаја 
друштвена брига за труднице. Из наведених разлога значајан је 
сваки  допринос у смањењу морталитета и морбидитета мајке и 
плода, односно одојчета у Војводини. Због утицаја и последица 
који има на здравље мајке и плода, изузетно је значајно да се по-
вишени крвни притисак код трудница правовремено дијагности-
кује и адекватно третира у здравственој установи. 

Последњих година у Војводини се уочава пад специфичних 
стопа фертилитета (рађања) у старосним групама од 20-24 и од 
25-29 година, док се у старосним групама од 30-34 и од 35-39 го-
дина бележи пораст, што указује на одлагање рађања деце. Ста-
рост жена које рађају помера се према старијим добним групама. 
Просечна старост мајке при рођењу првог детета према подацима 
Института за јавно здравље Војводине из Здравственог стања ста-
новништва АП Војводине за 2011. годину је 29 година и одржавају 
се ниске стопе наталитета (рађа се 9 деце на 1000 становника). 
Очекивано трајање живота становништва Војводине наставља 
тенденцију раста, али је ниже него у  централној Србији.

Према подацима Института за јавно здравље Војводине као 
једна од водећих група болести везаних за трудноћу, рађање и 
бабиње и водећа дијагноза унутар тих болести у службама за 
здравствену заштиту жена у Војводини у 2010. години је био 
оток, беланчевине у мокраћи и повишен притисак у трудноћи и 
од ових болести је у 2010. години оболело 1890 жена или 0,8%. Ис-
товремено је и стопа смртности одојчета као и стопа матерналног 
морталитета била ниска, што указује на доста добру здравствену 
заштиту жена и деце.

Значајно је навести и да се према подацима Института, на те-
риторији Војводине превентивни прегледи код трудница спрово-
де са потребним обухватом, док су гинеколошки прегледи жена 
после порођаја мањи од потребног па би се овим програмом до-
датно мотивисале труднице са повишеним крвним притиском да 
и након порођаја наставе да контролишу своје здравље и спрече 

настанак кардиоваскуларних болести у будућности. На терито-
рији АП Војводине годишње се породи око 18.000 жена, од тога на 
Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војво-
дине око 6.500 жена. 

Посебан програм за рано откривање и праћење промена функ-
ција срца код хипертензивних трудница није донет на републич-
ком нивоу. С обзиром на висок ризик и озбиљност настанка ком-
пликација у току трудноће, у току и након порођаја код трудница 
са хипертензијом, у циљу унапређења квалитета здравствене 
заштите трудница постоји потреба за доношењем посебног про-
грама здравствене заштите за рано откривање и праћење промена 
функција срца (у систолној и дијастолној функцији миокарда леве 
коморе) за ову категорију становништва. Будући да је Институт 
за кардиоваскуларне болести терцијарна установа у здравстве-
ном систему којој гравитирају и чије услуге користе пацијенти 
из целе Војводине, реализацијом овог програма биће унапређено 
здравље и здравствени систем на територији Аутономне Покраји-
не Војводине.  

Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори 
програма раног откривања и праћења промена функције срца код 
хипертензивних трудница на територији Аутономне Покрајине 
Војводине

Општи циљ

Смањење броја компликација у трудноћи и током порођаја нас-
талих као последица хипертензије.

Специфични циљеви:

1. Рано откривање потенцијално угрожених трудница и 
правовремено ординирање адекватне кардиолошке тера-
пије.

2. Контрола ефикасности терапије поновљеним ехокардио-
графским и кардиолошким прегледом.

3. Израда протокола за регистрацију и праћење хипертен-
зивних трудница, који би и  по завршетку овог програма 
служио као база за рутинско мониторисање трудница код 
којих се постави дијагноза хипертензије.

4. Анализа резултата правовременог третмана и контроле 
хипертензивних трудница у односу на настанак компли-
кација у току трудноће, као и у току и након порођаја.

Активности програма

У првој фази реализације програма, током 2013. године биће 
извршена набавка савременог апарата за ехокардиографски пре-
глед са потребном кардиолошком опремом, едукација едукатора и 
едукација лекара у општим болницама и мониторинг. У овој фази 
кардиолошким прегледом, ехокардиографским прегледом и 24-
сатним мониторингом крвног притиска биће од септембра до де-
цембра 2013. године обухваћено 100 хипертензивних трудница. У 
наредној години реализације програма очекује се повећање броја 
обухваћених хипертензивних трудница, спровођење мониторин-
га и по потреби даљих едукација. Хипертензивне труднице ће од 
надлежних лекара бити упућиване на Клинику за кардиологију 
Института за кардиоваскуларне волести на кардиолошки пре-
глед, ехокардиографски преглед и 24-сатни мониторинг крвног 
притиска. Наведене прегледе вршиће лекари субспецијалисти, 
кардиолози, запослени у Клиници за кардиологију Института за 
кардиоваскуларне болести Војводине, а који раде и у кабинету за 
ехокардиографију, односно у кабинету за очитавање амбулатор-
ног мониторинга крвног притиска.

Свакој упућеној трудници биће урађен кардиолошки преглед 
и два ехокардиографска прегледа у току трудноће (први након 
постављања дијагнозе хипертензије и други, контролни у 3. три-
местру трудноће) и ехокардиографски преглед 6 недеља након 
порођаја. Такође ће свакој упућеној трудници бити урађен један 
24 – сатни мониторинг крвног притиска у току 3. триместра труд-
ноће и један 6 недеља након порођаја. Укупан број планираних 
прегледа 100 трудница обухваћених програмом у првој години 
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реализације програма је 300 ехокардиографских и 100 карди-
олошких прегледа и 200 прегледа 24 - сатних мониторинга крвног 
притиска. 

Саставни део програма је и едукација лекара, кардиолога из 
општих болница на територији АП Војводине и едукација едука-
тора. Едукација лекара едукатора ће се реализовати кроз стручне 
и едукативне курсеве и конгресе у референтним центрима ван 
земље или акредитованим скуповима у иностранству.

Методологија спровођења програма:

Хипертензивне труднице ће се упућивати на преглед у Кли-
нику за кардиологију Института за кардиоваскуларне болести 
Војводине од стране надлежних лекара. Едукација лекара, кар-
диолога на тему кардиолошког и ехокардиографског прегледа 
хипертензивних трудница из општих болница на територији АП 
Војводине спроводиће се у Институту за кардиоваскуларне боле-
сти Војводине и подразумева практичну наставу са сваког лекара 
појединачно у кабинету за ехокардиографију Института за кар-
диоваскуларне болести Војводине на новом ехокардиографском 
апарату и заједничку теоретску наставу у виду курса. Планирано 
је да се едукацијом обухвати 10 лекара, кардиолога из  општих  
болница на територији АП Војводине.

Индикатори

Реализација програма ће се пратити кроз задате индикаторе: 
набавку  апарата за ехокардиографски преглед са потребном кар-
диолошком опремом, извршене прегледе трудница у планираном 
обиму, едукацију едукатора и едукацију кардиолога из  општих 
болница на територији АП Војводине.

Финансијска средства потребна за реализацију програма

Укупан износ средстава потребан за реализацију програма 
раног откривања промена функције срца код хипертензивних 
трудница на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. 
години износи 20.995.776,00 динара. 

Начин распоређивања и коришћења средстава за спровођење 
програма раног откривања промена функције срца код хипертен-
зивних трудница на територији Аутономне Покрајине Војводине 
дат је у табели 1.

Табелa 1.

- у динарима

Ред.
број Назив трошкова Цена са ПВД-ом Учешће у %

1. Трошкови набавке опреме 19.000.000,00 90,5

1.1. Апарат за ехокардиографски преглед са потребном кардиолошком 
опремом 19.000.000,00 

2. Трошкови услуга и накнада 1.995.776,00

2.1.Трошкови едукације лекара, кардиолога из болница са територије 
Аутономне Покрајине Војводине      1.195.776,00

2.3. Трошкови едукација за координатора и шест чланова тима 
субспецијалиста кардиолога 800.000,00 9,5

УКУПНО: 20.995.776,00 100,0

Средства за реализацију програма раног откривања и праћења 
промена функције срца код хипертензивних трудница на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/12), активност 
01-Унапређење услова за лечење, планираних на позицији 223 
раздела 7-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну по-
литику и демографију.

450.

На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању Покрајинског 
буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист 
АПВ“, број: 1/10 и 8/10), члана 30. став 1. тачка 7. и члана 35. став 
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чла-
ном 6. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда („Службени гласник РС“, број: 36/09, 32/13-одлука УС) и 
чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
број 39/12), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 22. маја 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм коришћења средстава 
буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење 
рибљег фонда за 2013. годину (у даљем тексту: Програм), обим 
средстава за спровођење овог програма, као и начин њиховог рас-
поређивања и коришћења.

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 501-830/2013
Нови Сад, 22. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
 БУЏЕТСКОГ ФОНДА - ЗА ЗАШТИТУ, 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
 РИБЉЕГ ФОНДА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Сагласно члану 6. став 2. и 5. Закона о заштити и одрживом 
коришћењу рибљег фонда (у даљем тексту: Закон), накнада за ко-
ришћење рибарског подручја на територији аутономне покраји-
не, приход је буџета аутономне покрајине и користи се преко 
Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине и 
средства ће се користити наменски за заштиту, унапређење и 
одрживо коришћење рибљег фонда. Влада Аутономне Покрајине 
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Војводине је образовала Покрајински буџетски фонд за заштиту 
животне средине својом одлуком која је објављена у „Сл. листу 
АПВ“, бр. 1/10, 8/10.

II

Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја „Ср-
бија-Војводина“ користе се наменски за суфинансирање радова 
и активности у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења 
рибљег фонда, за суфинансирање набавке средстава и савремене 
опреме рибочуварских служби корисника рибарских подручја у 
циљу боље контроле и заштите риболовних вода у АП Војводи-
ни као и за суфинансирање ревитализације рибљих плодишта и 
уређење и одржавање станишта риба, набавке рибље млађи ауто-
хтоних врста за порибљавање уз праћење стања популације риба 
са акцентом на паразите и здравствено стање риба. 

III

Сагласно члану 6. став 2. и 3. Закона, корисници делова рибар-
ског подручја „Србија-Војводина“ испуњавају обавезу уплаћи-
вања накнаде за коришћење рибарског подручја у висини од 15% 
од новчаног износа трошкова за издавање дозволе за привредни 
риболов и 10% од новчаног износа трошкова за издавање дозволе 
за рекреативни риболов (годишње, дневне и вишедневне), која је 
приход буџета аутономне покрајине и користи се преко Покрајин-
ског буџетског фонда за заштиту животне средине. 

Корисници делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ за 
период 2008-2012. године по Решењу о уступању на коришћење 
дела рибарског подручја ‘’Србија-Војводина’’, донетом од стра-
не Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство („Службени лист АПВ“, бр. 2/08) су: 

1. ЈП  ‘’НП Фрушка гора’’,  Сремска Каменица
2. ЈП  “Војводинашуме’’, Петроварадин
3. ЈВП ‘’Воде Војводине”, Нови Сад
4. ДОО ‘’Панаква’’, Нови Сад
5. ДОО ‘’Familia coop’’, Бачко Петрово Село
6. ДОО ‘’Међеш’’, Шатринци
7. ДОО ‘’Риболовачки савез Војводине’’, Нови Сад
8. ДОО ‘’Криваја’’, Криваја.

Пре истека уговора о условима уступања на коришћење рибар-
ског подручја „Србија – Војводина“ за 2008-2012. године, а пре-
ма Инструкцији Министарства природних ресурса, рударства и 
просторног планирања бр. 011-00-43/12-02, потписани су анекси 
уговора са корисницима делова рибарског подручја до 31.12.2013. 
године, односно до расписивања јавног конкурса за доделу ри-
барских подручја.

Сагласно члану 3. став 3. Закона, управљачи заштићених при-
родних добара, односно предузећа која управљају националним 
парком проглашавају и користе рибарско подручје по претходно 
прибављеном мишљењу надлежног министра. 

Корисници делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ у 
заштићеним природним добрима на територији АП Војводине 
који су прогласили рибарско подручје по претходно прибавље-
ном мишљењу надлежног министарства су:

1. ЈП ‘’Комуналац’’, Бечеј,
2. ЈП ‘’Палић-Лудаш’’, Палић,
3. УСР ‘’ Делиблатско језеро’’, Делиблато,
4. ЈП СРЦ ‘’Тиквара’’, Бачка Паланка,
5. ДТД Рибарство Д.О.О., Бачки Јарак,
6. РГ ‘’Ечка’’ АД, Лукино село,
7. Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митрови-

ца,
8. ВУ ‘’Моровић’’, Моровић
9. Туристичка организација општине Рума, Рума.

IV

Програмом је планирано следеће:

А. Суфинансирање капиталних улагања - набавка основних 
средстава и рибље млађи за порибљавање

Б. Суфинансирање активности у оквиру текућих улагања - 
ревитализација рибљих плодишта, набавка администра-
тивног материјала и праћење стања популације риба са 
акцентом на паразите и здравствено стање

Ц. Суфинансирање активности удружења грађана (невлади-
них организација) 

Од укупне планиране суме у износу од 23.471.480,00 динара за 
суфинансирање капиталних улагања - набавке основних сред-
става за рад рибочуварске и стручне службе (чамци, ванбродски 
мотори, теренска возила и др.) и набавку рибље млађи за пори-
бљавање опредељено је 13.874.150,00 динара. За текућа улагања, 
односно суфинансирање ревитализације рибљих плодишта, на-
бавку административног материјала (одећа, обућа, униформа, 
ХТЗ опрема, гориво, мазива  и остало) за рибочуварску службу и 
праћење стања популације риба са акцентом на паразите и здрав-
ствено стање риба опредељено је 8.345.120,00 динара. Средства 
намењена за дотације удружењима грађана (невладиним орга-
низацијама) на име суфинансирања радова на ревитализацији 
рибљих плодишта, набавку опреме и административног мате-
ријала, набавку рибље млађи за порибљавање и праћење стања 
популације риба, опредељена су у износу од 1.252.210,00 динара. 

А. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ КАПИ-
ТАЛНИХ УЛАГАЊА 

1. Набавка основних средстава (чамци, ванбродски мотори, те-
ренска возила и др.) 

2. Набавка рибље млађи за порибљавање

Како је проблем рибокрађе опште присутан на риболовним 
водама, опредељена су средства за суфинансирање набавке ос-
новних средстава за рад рибочуварских и стручних служби ко-
рисника делова рибарских подручја, уз уважавање тренутне 
опремљености, површина уступљених риболовних вода на ко-
ришћење, броја рибочувара који су у сталном радном односу код 
корисника и резултата рада ових служби, у циљу боље контроле 
и заштите риболовних вода, односно рибљег фонда. Најчешћи 
угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико рибо-
ловно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на 
првом месту криволов и то у време мреста. 

Снажан развој спортског односно рекреативног риболова, из-
ражен криволов уз нарушавање природних станишта рибљих по-
пулација као и порибљавање комерцијалним агресивним врстама 
у претходном периоду довели су до значајног смањења бројности 
аутохтоних врста, док су поједине врсте постале угрожене са 
становишта опстанка. Порибљавање материјалом из вештачких 
мрестилишта све је чешћа пракса управљања риболовним вода-
ма, те је Програмом предвиђено и суфинансирање набавке рибље 
млађи аутохтоних врста, као мера за очување и унапређење ри-
бљег фонда. Суфинансирање активности у оквиру капиталних 
улагања планирано је у износу од 13.874.150,00 динара.

Б. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ТЕКУЋИХ 
УЛАГАЊА

1. Суфинансирање набавке административног материјала 
(одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема, гориво, мазива и остало) 
за рибочуварске службе корисника делова рибарског подручја 
„Србија-Војводина“

2. Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих пло-
дишта, уређењу и одржавању рибљих станишта и  праћењу стања 
популације риба

У циљу унапређења рада рибочуварске службе, ефикасније 
контроле и заштите риболовних вода и очувања рибљег фонда, 
опредељена су средства за суфинансирање набавке одеће, обуће, 
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униформе, ХТЗ опреме, гориво, мазива и остало за рибочуварс-
ке службе корисника делова рибарских подручја, уз уважавање 
броја рибочувара који су у радном односу код корисника и степе-
на њихове опремљености.

Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта 
и уређењу и одржавању рибљих станишта у АП Војводини извр-
шиће се код корисника делова рибарског подручја „Србија-Војво-
дина“ на територији АП Војводине који су предвидели ревита-
лизацију својим Годишњим програмима управљања рибарским 
подручјем за 2013. годину, Привременим програмима управљања 
рибарским подручјем, односно посебним пројектима, или су већ 
започели радове на чишћењу и уређењу плодишта у 2013. годи-
ни, продубљивању и одмуљивању доводних и одводних канала и 
уређењу оштећених и угрожених рибљих станишта. Директна де-
градација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција 
која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем 
муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет 
воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те 
представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. 
У оквиру текућих улагања планирано је и суфинансирање актив-
ности на праћењу стања популације риба, са акцентом на паразите 
и здравствено стање риба. Суфинансирање активности у оквиру 
текућих улагања планирано је у износу од 8.345.120,00 динара.

 
Ц. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂА-

НА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА)

Поједина удружења грађана (невладине организације) су ујед-
но и корисници делова рибарског подручја „Србија-Војводина“ 
у заштићеним природним добрима. У циљу унапређења рада 
рибочуварске службе тих корисника, боље контроле и заштите 
риболовних вода и унапређења стања рибљег фонда, планирано 
је суфинансирање активности на ревитализацији рибљих пло-
дишта, набавка опреме и административног материјала (одећа, 
обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе 
и набавка рибље млађи аутохтоних врста риба за порибљавање уз 
праћење стања популације риба са акцентом на паразите и здрав-
ствено стање риба. Суфинансирање активности удружења грађа-
на планирано је у износу од 1.252.210,00 динара. 

V

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 39/12), средства од накнада за коришћење рибарских подручја 
планирана су у оквиру Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, ГЛАВА 01 Покрајин-
ски буџетски фонд за заштиту животне средине, ФУНКЦИЈА 560 
Заштита животне средине некласификована на другом месту, из-
вор финансирања 01 02 Приходи из буџета – наменски приходи 
у износу од 16.000.000,00 динара и  13 02 - Нераспоређени ви-
шак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 
7.471.480,00 динара, што укупно износи 23.471.480,00 динара. 

Распоред средстава од накнада за коришћење рибарског под-
ручја утврдиће Покрајински секретаријат за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне средине на основу предлога Комисије 
за распоред и коришћење средстава коју ће именовати покрајин-
ски секретар, а приликом одлучивања о додели средстава при-
мењиваће се следећи критеријуми: 

1) дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројект-
них активности - максималан број бодова 4 распоређује 
се на следећи начин:

- без дугорочног утицаја и одрживости – 1 бод
- делимичан дугорочни утицај и одрживост – 2 бода
- значајан дугорочни утицај и одрживост – 3 бода
- изражен дугорочни утицај и одрживост – 4 бода;

2) примена активних мера заштите у циљу очувања и 
унапређења Биодиверзитета - максималан број бодова 4 
распоређује се на следећи начин:

- без примене активних мера заштите – 1 бод
- парцијална примена активних мера заштите – 2 

бода

- значајна примена активних мера заштите – 3 бода
- свеобухватна примена активних мера заштите – 4 

бода;

3) покривеност риболовног подручја посебно заштићеним 
подручјима, ИБА, рамсарским подручјима и ЕМЕРАЛД, 
– максималан број бодова 5 распоређује се на следећи на-
чин:

- до 10% површина- 1 бод
- од 11% до 20% површина - 2 бода
- од 21% - 40% површина - 3 бода
- од 41% - 60%. површина – 4 бода
- преко 60% повртшина - 5 бодова;

4) процена едукативног утицаја и медијског публицитета - 
максималан број бодова 2 распоређује се на следећи на-
чин:

- без медијског публицитета – 1 бод
- присутан медијски публицитет – 2 бода;

5) површина риболовних вода којим корисник управља– 
максималан број бодова 4 распоређује се на следећи на-
чин:

- мање од 500ха – 1 бод
- 501 ха – 1000 ха – 2 бода
- 1001ха – 10.000ха – 3 бода
- преко 10.000ха – 4 бода;

6) број лиценцираних рибочувара – максималан број бодо-
ва 3 распоређује се на следећи начин:

- 1 - 3 лиценцирана рибочувара  - 1 бод
- 4 – 6 лиценцираних рибочувара  - 2 бода
- 7 и преко 7 лиценцираних рибочувара – 3 бода; 

Права и обавезе у коришћењу средстава утврдиће се уговором 
између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине.

Прималац средстава се обавезује да средства добијена по ос-
нову уговора, наменски искористи и о њиховом утрошку достави 
извештај којим правда коришћење средстава Покрајинског буџет-
ског фонда за заштиту животне средине. 

Средства Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне 
средине, подлежу контроли примене закона у области материјал-
но – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 
средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне Покраји-
не Војводине

451.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 04/10) Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 22. маја 2013. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈЕЛЕНА РАДАКОВИЋ р а з р е ш а в а се дужности помоћника 
покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску 
сарадњу.

II

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

Број: 02-93/2013
Нови Сад, 22. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

452.

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 
20/12 и 26/12) и чл. 33 и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), решавајући по предлогу покрајинског секретара 
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. маја 2013. 
године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈЕЛЕНА РАДАКОВИЋ  п о с т а в љ а  се за помоћницу 
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-94/2013
Нови Сад, 22. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

453.

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 22. маја 2013. године,   
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски извештај Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» 
за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP»,  
на  62. седници одржаној  10. 05. 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-80/2013
Нови Сад, 22. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

454.

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 
22. маја 2013. године,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програмa рада Фон-
да за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment 
Promotion – VIP»  за 2013. годину, којe је донео Управни одбор 
Фонда за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment 
Promotion – VIP», на 62. седници одржаној  10. 05. 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-26/2013
Нови Сад, 22. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

455.

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 29. маја 2013. године,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. 
годину, којe је усвојио Управни одбор Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију, на  22. седници одр-
жаној 17.05.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-35/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

456.

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 29. маја 2013. године,   д о н е л а   ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Информа-
тивног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 
2013. годину, којe је усвојио Управни одбор Информативног цен-
тра за пословну стандардизацију и сертификацију, на 22. седници 
одржаној  17.05.2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-83/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

457.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за 
социјалну заштиту (‘’Службени лист АПВ’’, број 1/06), чл. 33. и 
35. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. маја 
2013. године,  д о н е л а  је

Р E Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
социјалну заштиту за 2013. годину, који је донео Управни одбор 
Покрајинског завода за социјалну заштиту, на V седници одржа-
ној 26. фебруара 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-221/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

458.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра («Службени 
лист АПВ», број: 21/10 и 29/12) 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 29. маја 2013. године,
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Статута Војвођанског симфо-
нијског оркестра, који је усвојио Управни одбор Војвођанског 
симфонијског оркестра, на седници одржаној 19. фебруара 2013. 
године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-273/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

459.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 22/11) 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 29. 
маја 2013. године,   д он е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-87/2013
Нови Сад, 29. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

460.

На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (‘’Службени гла-
сник РС’’, бр.: 72/09 и 52/11) и  члана 21. и 36. став 2.  Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АП 
Војводине”, бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар 
за образовање, управу и националне заједнице  доноси

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ
 ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-
васпитног рада у току школске 2013/2014. године и време и трајање 
школског распуста ученика у основним школама са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног 
рада предвиђени наставним планом и програмом за основне 
школе планирају се годишњим  планом рада.

Члан 2. 

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној 
школи се остварују у току два полугодишта.
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Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. 
године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2013. године. У 
првом полугодишту има 80 наставних дана.

Друго полугодиште почиње у  среду, 15. јануара 2014. године 
и завршава се: 

- у петак, 13. јуна 2014. године, за ученике од првог до 
седмог разреда  и има 100 наставних  дана

- у петак, 30. маја 2014. године,  за ученике осмог разреда 
и има 90 наставних  дана

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разре-
да остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 
наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се 
у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са се-
диштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школ-
ску 2013/2014. годину, који се налази у прилогу овог правилника 
као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартал-
но.

Први квартал има 40, други 40, трећи 50 наставних дана.
Четврти квартал има 50 наставних дана за ученике од првог до 

седмог разреда, а  40 наставних дана за ученике осмог разреда.

Члан 4.

Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у 
току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада 
школе у складу са законом.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом го-
дишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у слу-
чају ако:

- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, 

реализује екскурзије, 
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој 

спортској или друштвеној 
манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене или 

спортске 
манифестације, или 
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, 

који обележавају верски празник, или празник нацио-
налне мањине утврђен од стране националног савета 
одређене националне мањине у Републици Србији, у дан 
тог празника отежано извођење наставе. 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у сми-
слу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан 
који је одређен као ненаставни. 

У свим другим случајевима одступања од школског календара, 
школа је дужна да поступа у складу са чланом 88. и 90. Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Члан 6.

У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и ле-
тњи распуст.

Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2013. године, а 
завршава се у уторак, 14. јануара 2014. године.

Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, 
а завршава се у среду, 24. априла  2014. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 
у суботу, 14. јуна 2014, а завршава се у недељу, 31. августа 2014. 
године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завр-
шетку завршног испита, а завршава се у  недељу 31. августа 2014. 
године. 

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, 
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог по-
лугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са 
законом. 

У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који 

пада у понедељак, 21. октобра 2013. године и наставни је 
дан 

- Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 
2013. године и наставни је дан

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у поне-
дељак, 11. новембра 2013. године нерадни је и ненас-
тавни дан

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. 
јануара 2014. године и радни је, а ненаставни дан

- Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу, 
15. и 16. фебруара 2014, обележава се и у понедељак, 17. 
фебруара као нерадни и ненаставни дан 

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жр-
тава фашизма у Другом светском рату, који пада у уторак  
22. априла 2014. године као радни и наставни дан

- Празник рада, који пада у четвртак и петак, 1. и 2. маја 
2014. године као нерадни и ненаставни дан

- Дан победе, који пада у петак, 9. маја 2014. године нас-
тавни је дан и

- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у суботу, 
28. јуна 2014. године и радни је дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наста-
ву, односно да не раде, у дане верских празника:

- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске 

празнике по Грегоријанском односно Јулијанском кален-
дару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника 
почев од Великог петка закључно са другим даном праз-
ника

- припадници Исламске заједнице - 15. октобра  2013. го-
дине, на први дан Курбанског Бајрама и 28. јула 2014. го-
дине, на први дан Рамазанског Бајрама 

- припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. 
године, на први дан Јом Кипура и 15. априла 2014. годи-
не на Пасху или Песах

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени 
су следећи  национални празници националних мањина:

- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 

1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилач-

ке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:

* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а

- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду 

одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњева-
ца и осталих Словена

- за  хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август  - датум рођења суботичког бискупа Ивана 

Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског национал-

ног вијећа
- за румунску националну заједницу:

* 15. јануар - датум рођења националног песника Ми-
хаи Еминескуа

* 4. септембар - празник Велике госпојине



29. мај 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 19 - Страна 347

* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина

- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја

- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македо-

није против Турака 
* 8. септембар - Дан државности Републике Македо-

није
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета 

- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај-Ђурђевдан 

- за бугарску  националну заједницу:
* 3. март –Дан ослобођења од турског ропства
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 1. новембар – Дан народних будитеља

- за чешку  националну заједницу:
* 4. фебруар – Дан чешке књижевности
* 28. март – Дан образовања
* 16. мај – Дан националног савета
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 4. октобар – Дан чешког језика

- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних 

свечаности.

Члан 11.

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квар-
тала у другом полугодишту, школа је у обавези да у року од осам 
дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или 
старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оце-
не, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске 
мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, 
или препорученом пошиљком.

Члан 12.

За време зимског распуста, школа може да планира реализо-
вање додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реа-
лизовање допунског рада са ученицима, који заостају у савлада-
вању наставног градива.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења до-
датног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на 
предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за ор-
ганизовану посету  међународном сајму образовања ‘’Путокази’’ 
у Новом Саду, за ученике осмих разреда и уједно, ако се ова ак-

тивност реализује у наставни дан, утврди начин надокнађивања 
пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у 
којем је организована посета.  

 Путовање ученика, који нису из Новог Сада, на наведену ма-
нифестацију из става 1. овог члана, школа организује у складу 
са одредбама који се односе на безбедност ученика у путовању у 
Правилнику o измени Правилника о наставном плану и програму 
основног образовања и васпитања (‘’Службени гласник РС - Про-
светни гласник’’, број: 1/2009).

Члан 14.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два рад-
на дана на нивоу школске године (субота - 07. или 14. септембар 
2013. године у првом полугодишту и субота - 24. или 31. мај 2014. 
године у другом полугодишту) за организовање и реализацију 
активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, 
верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских ак-
тивности, области екологије и заштите животне средине, култур-
но-уметничке активности, као на пример: 

- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови, 
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате, 
- организовање акција озелењавања и уређења школе и 

околине, 
- активности у локалној заједници, 
- спортски сусрети,
- сусрети школа, 
- организован одлазак на едукативне и креативне ради-

онице,
- организовање мини истраживачких пројеката, 
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прос-

лава рођендана, игранке) и слично.

Члан 15.

У суботу, 01. фебруара 2014. године и среду, 12. марта 2014. го-
дине настава се изводи према распореду часова за понедељак.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 
2. Закона о државној управи (‘’Службени гласник РС’’, бр: 79/05 и 
101/07), биће објављен и у ‘’Службеном гласнику РС’’.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број: 128-61-11/2013-01
У Новом Саду, 29. мај 2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,

(мр Андор Дели)
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ( 80 наставних дана)
(2. септембра – 23.  децембра 2013.)

 ( 80 )
(2. септембра – 23. децембра 2013.)

1. КВАРТАЛ
(40 наставних дана)

2.

КВАРТАЛ
(40 наставних дана)

 ( 100
)

(од 15. јануара до 13. јуна 2014.)

3. КВАРТАЛ
(50 наставни дан)

7
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4. КВАРТАЛ
(50 наставних дана)

8
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ЛЕТЊИ РАСПУСТ

 2014

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

:

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани

                                                                                                  * Празник-наставни дан
Први и последњи дан полугодишта

                                                                                                ** Празник- ненаставни дан
Наставни дан

21 Наставна суботa

9

 2014                                      17
.

27 1 2

28 3 4 5 6
7 8 9

29 10 11 12 13
14 15 16

30 17 18** 19 20
21** 22* 23 24 25 26 27

 31 28 29 30

 2014                                        10
.

35 1
2 3 4 5 6 7 8

36 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 2014

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

461.

На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (‘’Службени гла-
сник РС’’, бр.: 72/09 и 52/11) и  члана 21. и 36. став 2.  Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АП 
Војводине”, бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар 
за образовање, управу и националне заједнице  доноси

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

 ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ
 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 ВОЈВОДИНЕ
 ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно 
- васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) 

у току школске 2013/2014. године и време и трајање школског рас-
пуста ученика у средњим школама са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпит-
ног рада предвиђени наставним планом и програмом за средње 
школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој 
школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. го-
дине, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2013. године. У 
првом полугодишту има 80 наставних дана.

Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2014. године и 
завршава се:

- у петак, 23. маја 2014. године и има 85 наставних  дана  
за ученике четвртог разреда гимназије 

- у петак, 30. маја 2014. године, и има 90 наставних дана 
за ученике четвтрог разреда  четворогодишњих и трећег 
разреда трогодишњих средњих стручних школа 
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ЛЕТЊИ РАСПУСТ

 2014

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

:

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани

                                                                                                  * Празник-наставни дан
Први и последњи дан полугодишта

                                                                                                ** Празник- ненаставни дан
Наставни дан

21 Наставна суботa

9

 2014                                      17
.

27 1 2

28 3 4 5 6
7 8 9

29 10 11 12 13
14 15 16

30 17 18** 19 20
21** 22* 23 24 25 26 27

 31 28 29 30

 2014                                        10
.

35 1
2 3 4 5 6 7 8

36 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 2014

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

- у петак 20. јуна 2014. године и  има 105 наставних дана, 
за ученике првог, другог и трећег разреда  гимназије и 
четворогодишњих средњих стручних школа и ученике 
првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних 
школа

Члан 3.

Образовно - васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника 
остварују се:

- у гимназији:
- у првом, другом и трећем  разреду у 37 петодневних нас-

тавних седмица, односно 185 наставних дана
- у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица, 

односно 165 наставних дана

- у средњој стручној школи:
- у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, дру-

гом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37 
петодневних наставних седмица, односно 185 наставних 
дана

- у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду чет-
ворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне 
седмице, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за средње школе са се-
диштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школ-
ску 2013/2014. годину, који се налази у прилогу овог правилника 
као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартал-
но. 

Први квартал има 40, други 40 и трећи 50 наставних дана. 
Четврти квартал има 55 наставних  дана  за ученике првог, 

другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих 
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих 
средњих стручних школа, 40 наставних дана за ученике трећег 
разреда трогодишњих стручних школа и  четвртог разреда чет-
ворогодишњих стручних школа и 35 наставних дана за ученике 
четвртог разреда гимназије.

Члан 4.

Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, 
трећем и четвртом разреду остварује се према годишњем плану 
рада школе у петодневним или шестодневним наставним седми-
цама, у складу са законом.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом го-
дишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у слу-
чају ако:

- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, 

реализује екскурзије, 
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој 

спортској или друштвеној 
манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене или 

спортске 
манифестације, или 
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, 

који обележавају верски празник, или празник нацио-
налне мањине утврђен од стране националног савета 
одређене националне мањине у Републици Србији, у дан 
тог празника отежано извођење наставе. 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у сми-
слу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан 
који је одређен као ненаставни. 

У свим другим случајевима одступања од школског календара, 
школа је дужна да поступа у складу са чланом 88 и 90. Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и ле-
тњи распуст.

Зимски распуст почиње у уторак, 23. децембра 2013. године, а 
завршава се у понедељак 14. јануара 2014. године.

Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, 
а завршава се  у среду, 23. априла 2014. године. 

За ученике четвртог разреда гимназије летњи распуст почиње 
у суботу, 24. маја 2014. године. За ученике четвртог разреда чет-
ворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних 
школа летњи распуст почиње у суботу, 31. маја 2014. За ученике 
првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих 
средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда тро-
годишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње  у 
суботу, 21. јуна 2014. године, а завршава се у недељу, 31. августа 
2014. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, 
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог по-
лугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са 
законом. 

У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који 

пада у понедељак, 21. октобра 2013. године и наставни је 
дан 

- Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 
2013. године и наставни је дан

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у поне-
дељак, 11. новембра 2013. године нерадни је и ненас-
тавни дан

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. 
јануара 2014. године и радни је, а ненаставни дан

- Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу, 
15. и 16. фебруара 2014, обележава се и у понедељак, 17. 
фебруара као нерадни и ненаставни дан 

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жр-
тава фашизма у Другом светском рату, који пада у уторак  
22. априла 2014. године као радни и наставни дан

- Празник рада, који пада у четвртак и петак, 1. и 2. маја 
2014. године као нерадни и ненаставни дан

- Дан победе, који пада у петак, 9. маја 2014. године нас-
тавни је дан и

- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у суботу, 
28. јуна 2014. године и радни је дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наста-
ву, односно да не раде, у дане верских празника:

- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске 

празнике по Грегоријанском односно Јулијанском кален-
дару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника 
почев од Великог петка закључно са другим даном праз-
ника

- припадници Исламске заједнице - 15. октобра 2013. го-
дине, на први дан Курбанског Бајрама и 28. јула 2014. го-
дине, на први дан Рамазанског Бајрама 

- припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. 
године, на први дан Јом Кипура и 15. априла 2014. годи-
не на Пасху или Песах

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени 
су следећи  национални празници националних мањина:

- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 

1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилач-

ке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:

* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
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* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.

- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду 

одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњева-
ца и осталих Словена

- за  хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август  - датум рођења суботичког бискупа Ивана 

Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског национал-

ног вијећа
- за румунску националну заједницу:

* 15. јануар - датум рођења националног песника Ми-
хаи Еминескуа

* 4. септембар - празник Велике госпојине
* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина

- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја

- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македо-

није против Турака 
* 8. септембар - Дан државности Републике Македо-

није
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета 

- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај-Ђурђевдан 

- за бугарску  националну заједницу:
* 3. март –Дан ослобођења од турског ропства 
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 1. новембар – Дан народних будитеља

- за чешку  националну заједницу:
* 4. фебруар – Дан чешке књижевности
* 28. март – Дан образовања
* 16. мај – Дан националног савета
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 4. октобар – Дан чешког језика

- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних 

свечаности

Члан 11.

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квар-
тала у другом полугодишту, школа је у обавези да у року од осам 
дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или 
старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оце-
не, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске 
мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, 
или препорученом пошиљком.

Члан 12.

За време зимског распуста, школа може да планира реализо-
вање додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реа-
лизовање допунског рада са ученицима, који заостају у савлада-
вању наставног градива.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења до-
датног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на 
предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за орга-
низовану посету  међународном сајму образовања ‘’Путокази’’ у 
Новом Саду, за ученике четвртог разреда и уједно, ако се ова ак-
тивност реализује у наставни дан, утврди начин надокнађивања 
пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у 
којем је посета организована.  

Путовање ученика, који нису из Новог Сада, на наведену ма-
нифестацију из става 1. овог члана, школа организује у складу 
са одредбама који се односе на безбедност ученика у путовању у 
Правилнику о наставном плану и програму за гимназију („Сл. гла-
сник СРС – Просветни гласник“ бр. 5/90 и „Сл. гласник РС – Про-
светни гласник“ бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 
5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 
6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 
5/2010 и 7/2011) и Правилнику о плану и програму образовања 
и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 
школама (‘’Службени гласник СРС-Просветни гласник’’, бр. 6/90 
и „Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 4/91, 77/93, 17/93, 1/94, 
2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 
6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 
5/2010 и 8/2010 – испр.)

Члан 14.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два рад-
на дана на нивоу школске године (субота – 07. или 14. септембар 
2013. године у првом полугодишту и субота – 24. или 31. мај  2014. 
године у другом полугодишту) за организовање и реализацију 
активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, 
верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских ак-
тивности, области екологије и заштите животне средине, култур-
но-уметничке активности, као на пример:

- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови, 
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате, 
- организовање акција озелењавања и уређења школе и 

околине, 
- активности у локалној заједници, 
- спортски сусрети,
- сусрети школа, 
- организован одлазак на едукативне и креативне ради-

онице,
- организовање мини истраживачких пројеката, 
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прос-

лава рођендана, игранке) и слично.

Члан 15.

У суботу, 01. фебруара 2014. године и среду, 12. марта 2014. го-
дине настава се изводи према распореду часова за понедељак.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 
2. Закона о државној управи (‘’Службени гласник РС’’, број: 79/05 
и 101/07), биће објављен и у ‘’Службеном гласнику РС’’.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број: 128-61-12/2013-01
У Новом Саду, 29. мај  2013. године

Покрајински секретар
Mgr Deli Andor

(мр Андор Дели)

                                                                                Покрајински секретар
 Mgr Deli Andor

                                 ( )

 ( 80 )
(2. септембра – 23. децембра 2013.)
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ( 80 наставних дана)
(2. септембра – 23.  децембра 2013.)

                                                                                Покрајински секретар
 Mgr Deli Andor
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4. КВАРТАЛ
(55 наставних дана)

8

 2014                           12
.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

17 13 14 15 16 17 18 19
20 21

18 22 23 24 25 26
27** 28 29

19 30 31

 2014                            18
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5 6  7 8 9* 10 11
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ЛЕТЊИ РАСПУСТ

 2014

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

:

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани

                                                                                                  * Празник-наставни дан
Први и последњи дан полугодишта
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462.

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 48. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајин-
ског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. 
године) у поступку давања сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад Града Новог Сада,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НЕНАДА ДРАШКО-
ВИЋА, дипломираног правника из Новог Сада на дужност дирек-
тора Центра за социјални рад Града Новог Сада.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-383/2013
Нови Сад, 24. мај 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара,

подсекретар,
Новка Мојић,с.р.

463.

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 48. Покрајинске 
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скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајин-
ског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. 
године) у поступку давања сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад општине Кула,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ГОРДАНЕ ВАКУЛА, 
дипломираног правника из Куле на дужност директора Центра за 
социјални рад општине Кула.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-381/2013
Нови Сад, 22. мај 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара

подсекретар
Новка Мојић,с.р.

464.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство ап војводине, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пу-
пина 16  о б ј а в љ у ј е

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСА

У конкурсу за доделу подстицајних средстава за набавку опре-
ме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години, 
објављеном од стране Покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство АП Војводине у дневном листу 
„Дневник“ 14.03.2013. године и „Службеном листу АПВ“, бр.9/13, 
уводи се потписивање меничне изјаве и менице као облик обез-
беђења извршења уговорних обавеза уместо стављања ручне за-
логе на купљену опрему у трајању пет година. 

Поред неопходне конкурсне документације наведене у конкур-
су  учесници конкурса могу доставити и оргинални предрачун 
са спецификацијом опреме исказан у динарском износу, након 
чега ће се потписати уговор којим би се започела реализација ин-
вестиције, док ће се бесповратна средства исплатити тек након 
завршене набавке опреме и достављених доказа плаћања по пред-
рачуну (која су наведена у основном конкурсу). 

Као доказ о плаћању осим фискалног рачуна може се доставити 
и извод банке ако је плаћање извршено на овај начин. Средства 
ће се додељивати након приспећа и оцена пријава, а до утрошка  
истих а најкасније до 30.09.2013. године 

У Новом Саду.
27. мај 2013.
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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

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

446. Покрајинска уредба о непокретностима за репрезен-
тативне потребе Аутономне Покрајине Војводине;

447. Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајин-
ске уредбе о задужењу Аутономне Покрајине Војво-
дине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у 
функцији подстицања грађевинске индустрије Репу-
блике Србије;

448. Решење о именовању члана Арбитраже за спорна пи-
тања у примени Колективног уговора за органе Ауто-
номне Покрајине Војводине;

449. Решење о утврђивању Програма раног откривања и 
праћења промена функције срца код хипертензивних 
трудница на територији Аутономне Покрајине Војво-
дине;

450. Решење о утврђивању Програма коришћења средста-
ва буџетског фонда – за заштиту, унапређење и одр-
живо коришћење рибљег фонда за 2013. годину; 

451. Решење о разрешењу помоћника покрајинског се-
кретара за локалну самоуправу и међуопштинску са-
радњу;

452. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу;

453. Решење о давању сагласности на Финансијски из-
вештај Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina Investment Promotion-VIP“ за 2012. годи-
ну;

454. Решење о давању сагласности на  Измене и допу-
не Програма рада Фонда за подршку инвестиција у 
Војводини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“ за 
2013. годину;

455. Решење о давању сагласности на Измене Програма 
рада Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију за 2013. годину;

456. Решење о давању сагласности на  Измене Финан-
сијског плана Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију за 2013. годину;

457. Решење о давању сагласности на Програм рада 
Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2013. 
годину;

458. Решење о давању сагласности на Измене Статута 
Војвођанског симфонијског оркестра;

459. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
вода за културу вовјођанских Русина-Завод за култу-
ру войводянских Руснацох за 2012. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

460. Правилник о школском календару за основне шко-
ле са седиштем на територији Аутономне Покрајине 
Војводине за школску 2013/2014. годину;

461. Правилник о школском календару за средње шко-
ле са седиштем на територији Аутономне Покрајине 
Војводине за школску 2013/2014. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

462. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Града Новог Сада;

463. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални радопштине Кула.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

464. Измене и допуне Конкурса за доделу подстицајних 
средстава за набавку опреме за биљну производњу у 
заштићеном простору у 2013. години.
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