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972.

На основу члана 32. тачка 11, члана 33. став 1. и чл. 35. и 36. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези са Законом о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број: 72/11, 88/13 и 105/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 24. децембра 2014. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

 У Одлуци о образовању Управе за имовину Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 14/14 и 16/14, у 
даљем тексту: Одлука), члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Управа:

1. води јединствену евиденцију о непокретностима у своји-
ни АП Војводине;

2. води евиденцију о стању, вредности и кретању средста-
ва у јавној својини АП Војводине које користи, у складу 
са законом;

3. води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имо-
вини правних лица;

4. управља привремено одузетом имовином на основу уго-
вора са надлежним државним органом;

5. обавља нормативно-правне и друге стручне послове који 
се односе на: 

- прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати 
закупнине и др.) и располагање стварима у јавној своји-
ни које подразумева: давање ствари на коришћење, да-
вање ствари у закуп, пренос права јавне својине на дру-
гог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) 
укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипо-
теке на непокретностима, улагање у капитал и залагање 
покретних ствари; 

- прибављање, управљање и располагање уделима АП 
Војводине у имовини правних лица;

- административно вођење и располагање средствима 
Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој 
Аутономне покрајине Војводине;

- спровођење мера заштите покрајинске имовине;
- распоређивање на коришћење стамбених зграда, однос-

но станова и пословних просторија, ако прописима АП 
Војводине није другачије прописано;  

- чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;
- укњижбу покрајинске својине на непокретностима; 
- друге послове одређене прописима АП Војводине, у 

складу са законом.“.

Члан 2.

 У називу Одлуке и чл. 1. и 4. речи: „Аутономна Покрајина 
Војводина“ у одговарајућем падежу, замењује се речима: „Ауто-
номна покрајина Војводина“ у одговарајућем падежу.

Члан 3.

У чл. 6, 7, 9. и 10. речи: „Влада АП Војводине“ у одговарајућем 
падежу замењује се речима: „Покрајинска влада“ у одговарајућем 
падежу.

Члан 4.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-74/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

973.

На основу члaна. 14. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 2. и 
члана 40. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број: 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. тачка 10. и чл. 35. и 36. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 24. децембра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

 О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА

 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

 У Одлуци о образовању и именовању Покрајинског штаба за 
ванредне ситуације  („Службени лист АПВ“, број: 11/11 и 24/12), 
члан 3. став 2. Одлуке, мења се и гласи:

„У Покрајински штаб се именују: 

 - за комаданта Покрајинског штаба Мирослав Васин, 
потпредседник Покрајинске владе и покрајински секре-
тар за привреду, запошљавање и равноправност полова;

 - за начелника Покрајинског штаба Ђорђе Бабић, заме-
ник начелника Сектора за ванредне ситуације Министар-
ства унутрашњих послова, Београд;
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за чланове:

- Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и  
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, 

- Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу, члан Покрајинске владе, 

- проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, чланица Покрајин-
ске владе,  

- др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, члан Покрајинске 
владе,

- Ненад Станковић, покрајински секретар за енергетику и ми-
нералне сировине, члан Покрајинске владе,

- Далибор Рожић, самостални стручни сарадник – инспектор 
за област културе у Покрајинском секретаријату за културу и 
јавно информисање, 

- Драгана Рогавац, самостална стручна сарадница I, начелни-
ца Бироа за односе са јавношћу у Секретаријату Покрајинске 
владе,

- Радислав Сталевић, комадант одреда жандармерије у Новом 
Саду Минстрства унутрашњих послова, Нови Сад,

- др Жељко Нинчић, заменик начелника Одељења за посебне 
акције, интервентне јединице, одбрамбене припреме и сас-
тав помоћне полиције Минстрства унутрашњих послова, Бе-
оград,

- Мирко Аџић, директор Јавног водопривредног предузећа 
„Воде  Војводине“, Нови Сад,

- Марта Такач, директор Јавног предузећа „Војводинашуме“, 
Петроварадин,

- Радован Дурутовић, директор Јавног предузећа „Национал-
ни парк Фрушка гора“, Нови Сад,

- Владимир Зеленовић, директор Јавног предузећа „Завод за 
урбанизам Војводине“, Нови Сад,

- Лидија Риц Рихтер, секретар Црвеног крста Војводине, Нови 
Сад,

- проф. др Драган Драшковић, директор Клиничког центра 
Војводине, Нови Сад,

- др Радмила Јовановић, директор Завода за трансфузију крви 
Војводине, Нови Сад,

- доц. др Владимир Петровић, директор Института за јавно 
здравље Војводине, Нови Сад,

- проф. др Душан Лалошевић, директор Пастеровог завода 
„Нови Сад“, Нови Сад,

- др Мирослав Ћирковић, директор Научног института за вете-
ринарство „Нови Сад“, Нови Сад.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-99/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

974.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број 37/14) а у вези са чланом 15. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине“ („Службенилист АПВ“, број 4/13), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 24. децембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања 
ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2014. годину, које је донео 
Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, на IV седници 
одржаној 19.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-76/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

975.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, 
број 37/14) а у вези са чланом 246. Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 24. децембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овлашћује се Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске 
владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство да у име оснивача закључује колективне уговоре код ЈВП 
„Воде Војводине“, Нови Сад и ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 031-248/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

976.

На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 24. децембра 2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

РОЗАЛИЈА ТОМИЋ   р а з р е ш а в а   се  дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, због одласка у пензију. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-140/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

977.

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинскoj управи („Службени лист АПВ“, број 37/14) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“ број 37/14), решавајући по предлогу 
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Покрајинска влада, на седници одржаној 24. децембра 
2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДУШАН ТЕОФИЛОВИЋ поставља се за помоћника 
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-141/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

978.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени 
лист АПВ», број 37/14), а у вези са чланом 1. став 1. алинеја 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 
24. децембра 2014. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Музеја са-
времене уметности Војводине за 2014. годину, које је усвојио Управ-
ни одбор Установе, на 7. седници одржаној 28. новембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-1036/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

979.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист 
АПВ», број 37/14), а на основу члана 18. Одлуке о оснивању Из-
давачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени 
лист АПВ», број 7/08), Покрајинска влада, на седници одржаној 
24. децембра 2014. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и програма рада 
Издавачког завода «Форум» - Forum Könyvkiadó Intézet за 2014. 
годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на XXXVIII сед-
ници одржаној 21. новембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-1037/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

980.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист 
АПВ», број 37/14), а на основу члана 18. Одлуке о оснивању Из-
давачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени 
лист АПВ», број 7/08), Покрајинска влада, на седници одржаној 
24. децембра 2014. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Издавачког 
завода «Форум» - Forum Könyvkiadó Intézet за 2014. годину, које је 
усвојио Управни одбор Установе на XXXVIII седници, одржаној 
дана 21. новембра 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-145/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

981.

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, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом 
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Врбас, Врбас, услед 
поделе здравственог центра „Вељко Влаховић“ Врбас („Службе-
ни лист АПВ“, број: 19/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и чл. 12. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 24. децембра 2014. године, донела  је
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Р Е Ш Е Њ E

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Врбас, Врбас, на коју су именовани као представници оснивача:

- председник:
- Владимир Даковић, доктор ветеринарске медицине, из 

Врбаса;

- члан:
- Валентина Милојевић, дипломирани економиста, из Вр-

баса.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-1038/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

982.

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, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом 
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Врбас, Врбас услед 
поделе здравственог центра „Вељко Влаховић“ Врбас („Службени 
лист АПВ“, број: 19/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и чл. 12. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  24. децембра 2014. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E

I

У Управни одбор Опште болнице Врбас, Врбас, именују се:

- за председника:
- Владимир Папуга, дипломирани економиста, ЈП Врбас, 

из Врбаса, представник оснивача;

- за члана:
- Ненад Велицки, дипломирани правник, ЈП за превоз пут-

ника, из Врбаса, представник оснивача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-1039/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

983.

 На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са тачком I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за ста-

ре и пензионере у Апатину („Службени лист АПВ“, број 7/02) и 
чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС“, број 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. 
децембра 2014. године,    д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Дома за старе и пензионере Апатин, 
број: 3099/2014, који је донео директор Дома за старе и пензионере 
Апатин, 18. септембра 2014. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-987/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

984.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, 
број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 24. децембра 2014 године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период 
јануар-децембар 2014. године, које је донео Управни одбор 
Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, 
на 15. седници одржаној 17. 12. 2014. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-10/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

985.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, 
број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 24. децембра 2014 године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 
период јануар-децембар 2014. године, које је донео Управни одбор 
Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, 
на 15. седници одржаној 17. децембра 2014. године.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-37/2014
Нови Сад, 24. децембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

986.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије“, број 99/2009), члана 15. и члана 35. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине“, број 37/2014) а у вези члана 124. 
и 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републи-
ке Србије“, број 24/2011) у поступку давања сагласности за име-
новање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 
општине Ириг,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање СИЛВАНЕ ЛАЋА-
РАЦ, дипломираног  психолога из Инђије на функцију вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад општине Ириг.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-1026/2014
Нови Сад, 22. децембар 2014. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Проф. др Весна Копитовић

987.

На основу члана 21. став 2. Закона о привредним коморама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 65/2001, 36/2009 и 99/2011 - др. закон) и чла-
на 28. Статута Привредне коморе Војводине, Скупштина Прив-
редне коморе Војводине на 3.седници одржаној 16.децембра 2014.  
године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ И  ОСНОВИЦЕ, 

НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ 
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се висина и основица,  као и начин и 
рокови плаћања чланарине, коју плаћају чланови Привредне ко-
море Војводине за 2015 годину.

Члан 2.

Чланови Привредне коморе Војводине: привредна друштва и 
други облици организовања који обављају привредну делатност, 
банке и друге финансијске организације, организације за оси-
гурање имовине и  лица, и друга правна лица - чланови Коморе 
са територије Аутономне покрајине Војводине( у даљем тексту: 

чланови Коморе) обрачунавају и плаћају чланарину Привредној 
комори Војводине( у даљем тексту: Комора) по стопи од 0,20%.

Чланарину Комори, по одредбама ове Одлуке, плаћају и дело-
ви привредних друштава - огранци, други организациони делови 
домаћих и страних правних лица који имају одређена овлашћења 
у правном промету, као и пословне јединице банкарских органи-
зација и заједница осигурања имовине и лица, које су уписане 
или евидентиране у регистар привредних субјеката, чије је се-
диште на територији Аутономне покрајине Војводине,а седиште 
организације у чијем су саставу је ван ове територије 

Члан 3.

Основицу за обрачун чланарине чини исплаћена месечна бруто 
зараде запослених без умањења по основу ослобадјања и олак-
шица.

Обрачун и уплата чланарине на основицу из претходног става, 
уз примену стопе из члана 2 ове Одлуке, врши се приликом сваке 
исплате зарада.

Члан 4.

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

Земљорадничке задруге и други облици удруживања земљо-
радника, нису у обавези да плаћају чланарину из члана 2.ове 
Одлуке,ако обрачунавају и плаћају чланарину Задружном савезу 
Војводине у складу са Одлуком Задружног савеза Војводине.

Члан 5.

Чланарина из члана 2. ове Одлуке обрачунава се и уплаћује на 
текући рачун Привредне коморе Војводине,105-800366-69 отво-
рен код АИК банке Ниш, 355-1000148-88 отворен код Војвођанске 
банке Нови Сад и 325-9500700024031-76 отворек код ОТП банке 
Нови Сад, са исплатом зарада.

 
Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављи-
вања у „Службеном гласнику Репулике Србије“ и „Службеном 
листу АПВ“,  а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 01/1-333/14
НОВИ САД Дана: 16.децембра 2014.

Председник скупштине
Душан Ђукановић, с.р.

988.

 На основу члана 21. Став 2. Закона о привредним коморама 
(„Сл.гласник РС“, бр. 65/2001) и члана 25. Став 4. Статута Реги-
оналне привредне коморе Сомбор, Скупштина Регионалне прив-
редне коморе Сомбор, на I седници одржаној дана 22.12.2014. го-
дине, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ
И СТОПЕ ЧЛАНАРИНЕ

РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ
СОМБОР 

ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Овом Одлуком утврђује се начин обезбеђивања средстава 
за рад Регионалне привредне коморе Сомбор (у даљем тексту: 
Комора), обвезници, висина и основица чланарине Коморе, као и 
начин обрачуна и наплате чланарине за 2015. годину.



Страна 2120 - Број 55 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 24. децембар 2014.

II

 Обвезници чланарине су јавна предузећа, сва предузећа која 
обављају привредну делатност и њихове пословне заједнице, 
земљорадничке и друге задруге, организације коопераната и 
други облици удруживања земљорадника, банке, заједнице оси-
гурања имовине и лица и други чланови Коморе, са територије 
општина: Апатин, Кула, Сомбор и Оџаци, ако овом Одлуком није 
другачије одређено.

Јавна предузећа, друштвена предузећа, приватна и мешовита 
предузећа која обављају привредну делатност и њихове 
пословне заједнице, банке, заједнице осигурања имовине и 
лица, земљорадничке задруге и друге задруге, организације 
коопераната и други чланови Коморе, обрачунавају и плаћају 
чланарину Комори по стопи од 0,275%.

Предузећа која немају запослене раднике, као и она која имају 
до 5 запослених радника, плаћају допринос (чланарину) Комори 
годишње у износу од 1.800,00 динара. Уплату врше у месечном 
износу од по 150,00 динара. 

III

Предузетници (занатске, угоститељске, трговинске и друге 
радње) чланови општих удржења самосталних предузетника 
плаћају чланарину тим удружењима, у складу са одлуком 
њихових органа и овом Одлуком. 

IV

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

Обрачун и уплата чланарине на основицу из претходног става 
уз примену стопе из члана 2., врши се приликом сваке исплате 
зарада. 

V

Чланарина се уплаћује на рачун Регионалне привредне коморе 
Сомбор, број: 355-1007950-59 отворен код Војвођанске банке, 
Филијала Сомбор.

VI

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

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

Пословна банка код које члан Коморе врши исплату зарада, 
извршиће сагласно члану 9. став 6. Закона о платном промету 
(«Сл.лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службеног гласника РС“, 
бр.43/2004 и 62/2006) проверу да ли је поднет налог за плаћање 
чланарине. 

VII

 Овлашћује се Скупштина  Регионалне привредне коморе Сом-
бор да доноси измене и допуне ове Одлуке уколико у току 2015. 
године дође до значајнијих промена које битно утичу на финанси-
рање Коморе.  

VIII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику РС“ и „Службеном листу АП Војводине“, а 
примењује се од 1. јануара 2015. године.

СКУПШТИНА 
РЕГИОНАЛНЕ  ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ  СОМБОР

Број: 692-3/2014
Сомбор, 22.12.2014.

Председница  Скупштине РПК Сомбор,
Љиљана Вучичевић,с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

972. Одлука о изменама одлуке о образовању Управе за 
имовину Аутономне покрајине Војводине;

973. Одлука о изменама одлуке о образовању и именовању 
Покрајинског штаба за ванредне ситуације;

974. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања ЈВП ‚‘Воде Војводине‘‘ Нови 
Сад за 2014.годину;

975. Решење о овлашћењу потпредседнику Покрајин-
ске владе и покрајинском секретару за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство да у име оснивача за-
кључује колективне уговоре код ЈВП ‚‘Воде Војводи-
не‘‘ Нови Сад и ЈП ‚‘Војводинашуме‘‘ Петроварадин;

976. Решење о разрешењу помоћнице Покрајинског секре-
тара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

977. Решењо о постављењу помоћника Покрајинског се-
кретара за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство;

978. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Музеја савремене уметности Војводи-
не за 2014.годину;

979. Решење о дaвању сагласности на Измене и допу-
не Плана и програма рада Издавачког завода ‚‘Фо-
рум‘‘-Forum Könyvkiadó Intézet за 2014.годину;

980. Решење о дaвању сагласности на Измене Финан-
сијског плана Издавачког завода ‚‘Форум‘‘-Forum 
Könyvkiadó Intézet за 2014.годину

981. Решење о разрешењу дужности председника и члана 
Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;

982. Решење о именовању председника и члана Управног 
одбора Опште болнице Врбас, Врбас;

983. Решење о давању сагласности  на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова Дома за старе и 
пензионе Апатин;

984. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Установе – Центра за привредно-тех-
нолошки развој Војводине за период јануар-децембар 
2014.године;

985. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Центра за привредно-технолош-
ки развој Војводине за период јануар-децембар 2014.
године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ

986. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад општи-
не Ириг.

ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

987. Одлука о утврђивању висине и  основице,  начину 
и роковима плаћања чланарине  Привредној комори 
Војводине  за 2015. годину

РЕГИОНАЛНA ПРИВРЕДНA КОМОРA 
СОМБОР

988. Одлукa о утврђивању основице и стопе чланарине  
Регионалној привредној комори Сомбор  за 2015. го-
дину
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