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684.

На основу чл. 33. и 34. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 10. септембра 
2014. године, донела је 

ПОКРАЈИНСКУ  УРЕДБУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ

И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У ОДБОРИМА,
КОМИСИЈАМА И ДРУГИМ РАДНИМ ТЕЛИМА

Члан 1.

Овом покрајинском уредбом уређују се услови, висина као и 
друга питања у вези са остваривањем права на накнаду за рад у 
одборима, комисијама и другим радним телима (у даљем тексту: 
радно тело), које образују Покрајинска влада и руководилац по-
крајинског органа управе, службе, управе или другог организа-
ционог облика  (у даљем тексту: покрајински органи).

Услови за остваривање права на накнаду

Члан 2.

Право на накнаду за рад у радном телу (у даљем тексту: нак-
нада за рад) имају изабрана, именована и постављена лица, за-
послени и трећа лица, као чланови радног тела или као лица која 
обављају стручне послове за потребе радног тела, у складу са од-
редбама ове покрајинске уредбе.

Изабрана, именована и постављена лица и запослени који су у 
радном односу у органима Аутономне покрајине Војводине, ост-
варују право на накнаду за рад уколико послове у радном телу 
обављају ван радног времена.

Право на накнаду у сталном радном телу

Члан 3.

Чланови сталног радног тела које образује Покрајинска влада, 
као и лица која обављају стручне послове за потребе тог радног 
тела, не остварују право на накнаду за рад у том радном телу.

Право на накнаду у повременом радном телу

Члан 4.

Члановима повременог радног тела које образује Покрајин-
ска влада и лицима која обављају стручне послове за потребе 
тог радног тела, актом о образовању може се утврдити право 
на накнаду за рад и висина накнаде, ако другим прописом није 
другачије утврђено и ако су средства за ту намену обезбеђена у 
буџету Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: буџет 
АП Војводине).

Ако радно тело из става 1. образује за своје потребе радну гру-
пу, право на накнаду за рад члановима може се утврдити у оквиру 
средстава обезбеђених за рад повременог радног тела.

Право на накнаду за рад у радном телу које образује руководи-
лац покрајинских органа

Члан 5.

Лица из члана 2. именована у радно тело, које ради конти-
нуираног обављања послова утврђених законом или посебним 
прописом образује руководилац покрајинског органа, остварују 
право на накнаду за рад, под условом да је то право установљено 
законом или другим прописом и ако су за ту намену обезбеђена 
средства у буџету АП Војводине. 

Руководилац покрајинског органа ће приликом образовања 
радног тела из става 1. овог члана, посебно водити рачуна о 
стручним квалификацијама и радном искуству лица именованих 
у радно тело.

Руководилац покрајинског органа ће приликом образовања 
радног тела из става 1. овог члана, када је то у складу са прописи-
ма по којима се радно тело образује, водити рачуна о адекватној 
заступљености запослених у покрајинским органима у радном 
телу.

Члан 6.

 Лицима из члана 2. која су именована у радно тело,  које је ради 
остваривања појединачних послова и задатака из делокруга по-
крајинског органа образовао руководилац, може се предвидети 
право на накнаду за рад под условом да су у буџету АП Војводине 
обезбеђена средства за ту намену. 

Висина и начин утврђивања висине накнаде

Члан 7.

 Ако висина накнаде није одређена актом о образовању радног 
тела, одредиће је доносилац тог акта посебним решењем.

Члан 8.

 Актом о образовању радног тела, у зависности од природе 
послова које обавља радно тело, висина накнаде утврђује се на 
основу броја кандидата, радних сати, одржаних седница или на 
други одговарајући начин. 

Члан 9.

Висина накнаде за рад у радном телу које се образује ради 
обављања поверених послова државне управе, утврђује се ре-
шењем руководиоца покрајинског органа у висини републичких 
накнада прописаних за те послове.

Прелазне одредбе
Члан 10.

Неисплаћене накнаде за рад у радном телу до дана ступања на 
снагу ове покрајинске уредбе исплатиће се у складу са одредбама 
ове покрајинске уредбе.
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Члан 11.

Задужује се руководилац покрајинског органа да преиспита по-
требу доношења аката о изменама и допунама постојећих аката о 
образовању радних тела у смислу члана 5. став 2. и 3. у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове покрајинске уредбе.

Члан 12.

Даном ступања на снагу ове покрајинске уредбе престаје да 
важи Покрајинска уредба о остваривању права на накнаду и ви-
сини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним 
телима („Службени лист АПВ”, број: 7/09 и 18/09).

Завршна одредба

Члан 13.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 120-65/2014
Нови Сад, 10. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

685.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор услед поделе Здравственог центра „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор („Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) 
и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10), Покрајинска влада, на седници  одржаној 10. септембра 
2014. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ЈЕЛЕНА КАРХЕР, доктор медицине, специјалиста опште 
медицине у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, именује се 
за председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-813/2014
Нови Сад, 10. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

686.

На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о пра-
вима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ” број 7/05, 18/09-промена назива акта  и  
5/10др.одлука) и члана 62. Пословника Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број 46/2013) Одбор 
за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине, на седници одржаној 05. септембра  2014. 
године,  донео  је

О Д Л У К У
О   ДОПУНИ  ОДЛУКЕ

 О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ 
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

 У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012, 
28/2012  32/12, 1/13, 12/13, 34/13, 39/13, 46/13,  48/13,  23/14 и 28/14), 
у члану 1. став 2 додаје се алинеја:

 „ – Предраг Цветановић . “

Члан 2.

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-36/12
Нови Сад, 05. септембар  2014. године

Председник одбора
Милош Гагић, с.р.

687.

 На основу члана 127. став 4. Закона о високом образовању 
(„Сл.гласник РС“ бр.76/2005, 100/2007-аут.тумачење, 97/08, 44/10, 
93/2012, 89/2013), и члана 2. Правилника о ускладјивању струч-
них назива и еквиваленицији образовања, односно студијских 
програма, број 01-696/07 од 27.12.2007. године, директор Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Оглашавају се неважећим следеће дипломе издате од Више 
техничке школе у Суботици, и то:

 1. Сидји Жолт, 22/2005 од 17.02.2005.
 2. Голочорбин Владимир, 718/2004 од 17.01.2005.
 3. Срдија Мирко, 716/2004 од 17.01.2005.
 4. Прчић Саша, 717/2004 од 17.01.2005.

 Закључно са редним бројем 4.

II

 Дипломе се оглашавају неважећим у оквиру поступка изда-
вања нових диплома у складу са чланом 127. Закона о високом 
образовању.

III
 Ово Решење објавити у „Сл.листу АП Војводине“

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

С У Б О Т И Ц А

Број: 01- 328/2014
Дана: 11.09.2014. 

Директор,
Др Патаки Ева, с. р .
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

684. Покрајинска уредба о остваривању права на накна-
ду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и 
другим радним телима

685. Решење о именовању председника Надзорног одбо-
ра Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, 
Сомбор

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

686. Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном 
раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА  СУБОТИЦА

687. Решење  о оглашавању неважећих  диплома
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