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Члан 5.

На oснову 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 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 70/05 – др. закон, 81/05 – испр.
др. закон и 83/05 – испр. др. закон), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. октобра 2013. године,
д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
И СЕРТИФИКАЦИЈУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију („Службени лист АПВ“, број
14/09), у члану 3. став 2. речи: “Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине“, замењују се речима: „Влада Аутономне Покрајине
Војводине“.
Члан 2.
У члану 7. став 3. мења се и гласи:
„Седиште центра је у Новом Саду, Булевар ослобођења 81“.
Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:

У члану 15. алинеја 3. мења се и гласи: „Усваја годишњи финансијски извештај са извештајем о пословању,“.
Члан 6.
У члану 16. став 2. мења се и гласи:
„Надзорни одбор има три члана и то: два члана представника
Оснивача и једног члана из реда запослених у центру“.
Члан 7.
У члану 17. став 1. алинеја 2. мења се и гласи:
„- разматра годишњи финансијски извештај са извештајем
о пословању и друга акта.“
Члан 8.
У члану 18. став 1. мења се и гласи:
„За потребе ефективне и ефикасне реализације циљева центра који се односе на едукације и консалтинг у области имплементације националних, европских и међународних стандарда
и реализацију активности у области привреде, које се односе на
усаглашавање производа, услуга, система и стручних лица са одговарајућим међународним, европским и националним стандардима, центар може да ангажује специјализоване организације и
институције као и домаће и стране стручњаке“.
Члан 9.

„Делатност центра:
- 85.60 Помоћне образовне делатности
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и
осталим управљањем
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 58.19 Остала издавачка делатност.
Делатност центра је пружање саветодавних услуга и организовање обука у области примене међународних, европских и националних стандарда са циљем повећања конкурентности сектора
малих и средњих предузећа.
Центар ће обављати послове из делокруга своје делатности за
потребе Оснивача, по утврђеном плану и програму“.
Члан 4.
У члану 14. став 2. мења се и гласи:
„Управни одбор има пет чланова и то: три члана представника
оснивача и два члана из реда запослених у центру“.

Управни одбор ће усагласити статут са одредбама ове одлуке, у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 10.
Управни и Надзорни одбор настављају са рaдом до истека мандата.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-80/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.
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16. октобар 2013.
РЕШЕЊЕ

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 18/02 и 4/08) 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 16.
октобра 2013. године, д о н е л а је

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор
Туристичке организације Војводине, на 7. седници одржаној
25.09.2013. године.

РЕШЕЊЕ

II

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2013. годину, које је усвојио
Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 7. седници одржаној 25. 09. 2013. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-78/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-77/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

782.
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 18/02 и 4/08) 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
16. октобра 2013. године, д о н е л а је

784.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (“Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05) и чл. 124. и 133. 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 лица
са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево (“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 разрешења директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. октобра 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Туристичке организације Војводине за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 7.
седници одржаној 25. 09. 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-135/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

783.
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 18/02 и 4/08) 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 16.
октобра 2013. године, д о н е л а је

МИЛКА БОЈАТ ЈАКШИЋ, дипломирани дефектолог из Панчева, разрешава се дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево, на коју је именована Решењем
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 02200412/2009 од 24. јула 2009. године, на време од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-728/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

785.
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 лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево (“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 дирек-

16. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

тора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16.
октобра 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

лист АПВ”, број 4/10) у поступку именовања директора Дома за
децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица, Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. октобра 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

I
ЗОРИЦА БОЖИЋ, мастер економиста из Панчева, и м е н у ј
е се за директорку Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево, на време од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-729/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године
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Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

786.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (“Службени
гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/05) и чл. 124. и 133. 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 ометену у развоју „Колевка“ Суботица (“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 разрешења директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 16. октобра 2013. године, д о н е л а је

I
НЕНАД КОЗОМОРА, дипл. правник из Суботице и м е н у ј е
се за директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица, на време од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-714/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

788.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист
АПВ” број 5/10, 8/10-исп. и 21/10 ) Одбор за административна и
мандатна питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 10. октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

I

У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012,
28/2012 32/2012, 1/2013, 12/2013 и 34/13), у члану 1. став 2 додаје
се алинеја:

МИРЈАНА ЧАБРИЋ, економиста из Суботице, р а з р е ш а в а
се дужности директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“
Суботица, на коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00414/2009 од 24. јула 2009.
године, на време од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

„ – Саша Тодоровић . “
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-574/2013
Нови Сад, 16. октобар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

01 Број: 020-36/12
Нови Сад, 10. октобар 2013. године

Председник одбора
Милош Гагић.с.р.

787.

789.

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 ометену у развоју
„Колевка“ Суботица (“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

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.
72/09), члана 41. став 1. тачке 1, 2. и 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр.
99/09 и 67/12 – Одлука УС), и члана 36. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“,
бр. 40/12 – пречишћен текст), потпредседник Владе АП Војводине
и покрајински секретар за културу и јавно информисање доноси:
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ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПО КОНКУРСИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
У 2014. 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 2014. години на име финансирања и суфинансирања програма и пројеката субјекaтa у култури
чији оснивач није Аутономна Покрајина Војводина, а у смислу
Закона о култури.
Члан 2.
Средства за финансирање или суфинансирање програма и
пројеката из члана 1. Одлуке биће опредељена Покрајинском
скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, што ће бити објављено на званичној интернет
страници Секретаријата.
Члан 3.
Секретаријат ће суфинансирати производњу дугометражних
играних, краткометражних и документарно-играних, документарних и анимираних филмова.

рију АП Војводине, а обавештење о објављивању конкурса ће
бити објављено и у јавним гласилима на језицима националних
мањина у службеној употреби у АП Војводини.
Члан 10.
Пријаве на конкурсe из чланова 3. до 8. Одлуке подносе се у
писменој форми на обрасцу који је 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 11.
Покрајински секретар за културу и јавно информисање ће образовати посебне Комисије за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија), које одлучују о избору пројеката и програма по
расписаном конкурсу за сваку област, на основу чега покрајински
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о расподели средстава.
Конкурсне пријаве за доделу средстава за конкурс из члана 6. ове Oдлуке које се тичу пројеката и програма очувања,
унапређења и развоја традиционалног и савременог културног и
уметничког стваралаштва националних мањина у АП Војводини
се претходно достављају националном савету националне мањине на давање мишљења.
Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријава.
Члан 12.
Одлука се објављује у „Службеном листу АП Војводине“.

Члан 4.
Секретаријат ће финансирати или суфинансирати текуће поправке и одржавања, набавку опреме установа културе и набавку
књига за библиотеке.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Потпредседник Владе АП Војводине и
покрајински секретар
Славиша Грујић,с.р.

Члан 5.
Секретаријат ће финансирати или суфинансирати пројекте и
програме у области заштите културног наслеђа у АП Војводини.
Члан 6.
Секретаријат ће суфинансирати програме и пројекте очувања,
унапређења и развоја традиционалног и савременог културног и
уметничког стваралаштва националних мањина у АП Војводини.
Члан 7.

16. октобар 2013.

790.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист
АПВ“ број: 39/2012 и 26/2013-ребаланс) и Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП
Војводине за 2013. годину („Службени лист АП Војводине“,
бр13/2013 )
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Секретаријат ће суфинансирати издавачке делатности у АП
Војводини.

Расписује

Члан 8.

КОНКУРС

Секретаријат ће суфинансирати програме и пројекте у култури
у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине.

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 9.
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 („Сл. лист АП Војводине“, бр. 1/13).
Рок за подношење пријава на конкурс и други подаци од важности за спровођење конкурса биће утврђени у тексту конкурса.
Конкурси ће се објавити на званичној интернет страни Секретаријата, у „Службеном листу АП Војводине“ и у једном од дневних јавних гласила на српском језику које покрива целу терито-

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2013.
години путем овог конкурса средства у износу до 31.000.000,00
динара за реализацију следећих активности:
1. Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства
и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на
територији АП Војводине у износу до 23.900.000,00 динара, и то
за:
а) Изградњу ловно - техничких објеката:
- прихватилишта за фазанске пилиће,
- бунара и појилишта за дивљач и
- уређење полигона за фазане.

16. октобар 2013.
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б) Реконструкцијa ловно техничких објеката у ловиштима
посебне намене-реконструкција ограде ловишта посебне намене у износу до 2.000.000,00 динара..
2. Научно-истраживачки и стручни рад у укупном износу до
1.100.000,00 динара, и то за:
а) истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини за
ловну сезону 2014/2015 годину;
б) научно-истраживачки рад у делатности ловства;
3. Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству - набавка опреме за кориснике ловишта у АП Војводини у износу до
4.000.000,00 динара , и то за:
- рачунаре,
- ловочуварска одела,
- двогледе и
- другу опрему - мопед.
Право учешћа на конкурсу имају:
За средства из тачаке 1.а) и 3. - Корисници ловишта са територије АП Војводине.
За средства из тачаке 1.б) - Корисници ловишта посебне намене
са територије АП Војводине.
За средства из тачке 2.а) - Правна лица регистрована за делатност ловства са територије АП Војводине.
За средства из тачке 2.б) - Научно образовне установе.
Потребна документација за све подносиоце пријаве:
- Пријава на конкурс;
- Фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за
привредне регистре;
- Фотокопија ПИБ обрасца;
- Фотокопија решења о додели ловишта на коришћење.
Поред наведене документације подносиоци пријава прилажу и
следећу документацију:
За тачку 1.а)
- Предмер и предрачун радова са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ,
- Скицу пројекта (са назначеном локацијом) за изградњу прихватилишта за фазанске пилиће, појилишта за дивљач и уређења
полигона за фазане.
За тачку 1.б)
- Предмер и предрачун радова са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ,
- Скицу пројекта (са назначеном ГПС локацијом) за реконструкцију ловно-техничких објеката у ловиштима посебне намене, са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ и овером
од стране лиценцираног лица (стручне службе).
За тачку 2.
- Доказ о регистрацији правног лица за делатност ловства;
- Доказ о регистрацији научно истраживачке установе;
- Кратак опис пројекта на који се конкурише са спецификацијом трошкова.
За тачку 3.
- Фотокопија уговора о раду за запосленим ловочуваром или
запосленим ловочуварима (корисник више ловишта).
Износ средстава који се додељује по конкурсу:
Средства по тачки 1.а) овог конкурса доделиће се корисницима ловишта до износа од 300.000,00 динара за прихватилишта
фазанских пилића, односно до износа од 70.000,00 динара за изградњу бунара са појилиштем за дивљач. За изградњу и уређење
полигона за фазане доделиће се средства до износа од 70.000,00
динара.
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Средства по тачки 1.б) овог конкурса доделиће се корисницима
ловишта посебне намене у складу са прихваћеним пројектом.
Средства по тачки 2.а) овог конкурса доделиће се правном
лицу регистрованом за делатност ловства, у износу до 600.000,00
динара.
Средства по тачки 2.б) овог конкурса доделиће се научно-истраживачким установама за научно-истраживачки рад у области
ловства, у износу до 500.000,00 динара.
Средства по тачки 3. овог конкурса доделиће се корисницима
ловишта који нису користили средства за ове намене до износа
од 30.000,00 динара за набавку рачунара, односно до износа од
15.000,00 динара за набавку ловочуварског одела у складу са правилником о ловочуварској служби („Службени гласник РС“, број
84/11), за набавку двогледа за кориснике ловишта, а до износа од
60.000,00 динара и за набавку друге опреме - мопеда до износа од
50.000,00 динара.
Разматрање пријава:
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује
покрајински секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство.
У случају потребе Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се не враћа.
Поступак за добијање средстава:
Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју
образује Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство.
У поступку разматрања захтева комисија проверава документацију, утврђује испуњеност услова и врши процену захтева.
Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилником о додели средстава Буџетског фонда за развој ловства АП
Војводине за 2013. годину.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се
уговором.
На основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском
систему који је ступио на снагу 17. јула 2013.године, правна лица
којима се врши пренос средстава из буџета, отварају посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор за та средства.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 42а или преузети са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: поштом на адресу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покрајине Војводине (радним даном до
14,00 часова).
Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс
за доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства 2013“ , а
на полеђини коверте назив и адресу подносиоца пријаве.
Крајњи рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном документацијом је закључно са 31.10.2013. године.
Додатне информације могу се добити путем телефона
021/4874407.

791.
На основу члана 14. Закона о печату државних и других органа
(„Службени гласник Републике Србије“ број 101/2007) Општинска управа Бачка Топола доноси
ОДЛУКУ
I ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ ПЕЧАТ Општинске управе
Бачка Топола,Одељења за општу управу и друштвене делатности,
кружног облика, пречника 50 мм , са малим грбом Републике Ср-
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бије у средини и обележен редним бројем римском цифром ИИ,
на коме је у концентричним круговима исписано на српском језику ћириличким писмом и на мађарском језику и писму:
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
Општинска управа
Одељење за општу управу и друштвене делатности
Бачка Топола
II ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ МАЛИ ПЕЧАТ Општинске управе Бачка Топола,Одељења за општу управу и друштвене
делатности, кружног облика, пречника 28 мм , са малим грбом
Републике Србије у средини и обележен редним бројем римском
цифром ИИ, на коме је у концентричним круговима исписано на
српском језику ћириличким писмом и на мађарском језику и писму:
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
Општинска управа
Одељење за општу управу и друштвене делатности
Бачка Топола

16. октобар 2013.

III Печати се оглашавају неважећим почев од 10.10.2013. године
због нестанка јер нису доступни лицу овлашћеном за чување и
употребу печата у складу са чланом 14. Став 2. Закона.
Нестанак печата без одлагања пријавити Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице у Новом Саду , Булевар Михајла Пупина 16 и огласити неважећим у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу
Аутономне Покрајине Војводине“.
У случају каснијег проналаска печат ће се уништити.
IV Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Општина Бачка Топола
Општинска управа
Број:031-27/2013
Дана:11.10.2013.
Бачка Топола

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер,с.р.

16. октобар 2013.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
780. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Туристичке организације Војводине
за 2013. годину;
782. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2013. годину;
783. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за
2013. годину;
784. Решење о разрешењу директора Дома за лица са
оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево;
785. Решење о именовању директорке Дома за лица са
оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево;
786. Решење о разрешењу директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица;
787. Решење о именовању директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица.

1189
1190
1190

1190
1190
1190
1191
1191

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
788. Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном
раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. 1191
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
789. Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава
из буџета Аутономне Покрајине Војводине по кон1191
курсима у области културе у 2014. години.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
790. Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за
1192
развој ловства АП Војводине за 2013. годину.
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА
791. Одлука о оглашавању неважећим печата школе
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
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