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941.

На основу члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покраји-
не Војводине („Сл. лист АП Војводине”, бр. 20/2014) и члана 38. 
Закона о туризму („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 
- др. закон, 93/2012 и 84/2015), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводинe, на седници одржаној 11. децембра 2015. године, до-
нела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Назив Одлуке: „Одлука о оснивању Туристичке организације 
Војводине“ мења се и гласи:

„Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Туристичке ор-
ганизације Војводине“

Члан 2.

У Одлуци о оснивању Туристичке организације Војводине 
(„Сл. лист АП Војводине”, бр. 18/2002 и 4/2008), члан 1. став 2. 
мења се и гласи:

„Права и обавезе у име оснивача врши Покрајинска влада.“

Члан 3.

Члан 6. став 2. мења се и гласи:

„Директора, председника и чланове Управног и Надзорног од-
бора, именује и разрешава Покрајинска влада, на период од че-
тири године.“

Члан 4.

Члан 10. мења се и гласи:

„Управни одбор има председника и четири члана. 

Управни одбор: 
1. доноси Статут Туристичке организације Војводине; 
2. доноси годишњи програм рада Туристичке организације 

Војводине; 
3. усваја финансијски план; 
4. усваја извештај о пословању; 
5. усваја завршни рачун; 
6. утврђује пословну и развојну политику Туристичке орга-

низације Војводине;
7. обавља и друге послове утврђене законом, овом по-

крајинском скупштинском одлуком, Статутом и другим 
актима.“

Члан 5.

Члан 11. мења се и гласи:

„Надзорни одбор има председника и два члана. 

Надзорни одбор: 
1. прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и ут-

врђује да ли су сачињени у складу с прописима; 
2. доноси пословник о раду; 
3. обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком, 

Статутом и другим актима.

О резултатима извршеног надзора, Надзорни одбор једном 
годишње извештава Управни одбор и Покрајинску владу.“

Члан 6.

У члану 13. речи: „Извршном већу Аутономне покрајине 
Војводине“ замењују се се речима: „Покрајинској влади“.

Члан 7.

Члан 14. мења се и гласи:

„Покрајинска влада даје сагласност на Статут, годишњи 
програм рада, финансијски план, завршни рачун и акт о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места.“

Члан 8.

После члана 18. додају се нови чланови 18а. и 18б. који гласе:

„Члан 18а.

„Покрајинска влада ће у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове покрајинске скупштинске одлуке именовати 
председника и чланове Управног одбора и Надзорног одбора 
Туристичке организације Војводине.

Члан 18б.

Управни одбор дужан је да у року од 30 дана од дана именовања 
председника и чланова Управног одбора, усагласи Статут са 
одредбама ове покрајинске скупштинске одлуке.“

Члан 9.

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 023-22/2002
Нови Сад, 11. децембар 2015. године

Председник 
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)
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942.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14) и члана 6. 
став 2. Одлуке о oбразовању Управе за имовину Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ’’, број: 14/14, 16/14 и 55/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 16. децембра 2015. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Зорица Лазић, дипломирана правница из Шида,  поставља се за 
вршитељку дужности директорке  Управе за имовину Аутономне 
покрајине Војводине. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-185/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић

943.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези с чланом 7. став 2. Одлуке о осни-
вању Покрајинског фонда за развој пољопривреде („Службени 
лист АП Војводине”, број 3/2001), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 16. децембра  2015. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене финансијског плана Покрајинског 
фонда за развоj пољопривреде за 2015. године, које је Савет По-
крајинског фонда за развоj пољопривреде донео на 88. седници, 
одржаној 9. децембра 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-90/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

944.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези с чланом 10. став 2. Одлуке о ос-
нивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде („Службени 
лист АП Војводине”, број 3/2001), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 16. децембра 2015. године,    д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене програмa рада Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде за 2015. годину, које је Савет По-
крајинског фонда за развој пољопривреде донео на 88. седници, 
одржаној 9. децембра 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-27/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

945.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 16. децембра 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Галерије ли-
ковне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2015. годину, које 
је усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збир-
ке Рајка Мамузића, на седници одржаној 30. новембра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-21/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

946.

 На основу чланa 32. тачка 6 и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. 
децембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Спомен-збир-
ке Павла Бељанског за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор 
Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одржаној 30. новем-
бра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-116/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.
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947.

На основу чланa 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. 
децембра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Спо-
мен-збирке Павла Бељанског за 2015. годину, које је усвојио Уп-
равни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одржа-
ној 30. новембра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-731/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

948.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децем-
бра 2015. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Архива 
Војводине за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор Архива 
Војводине, на седници одржаној 7. децембра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-18/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

949.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), а у вези са чланом 1. алинеја 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. децем-
бра 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Музеја 
Војводине за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор Музеја 
Војводине, на 2. седници одржаној 26. новембра 2015. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-16/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

950.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/2005), тачке I Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјал-
не заштите за смештај корисника („Службени лист АПВ”, број 
7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. 
децембра 2015. године,   д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милован Баштованов, ветеринарски техничар из Новог Милоше-
ва, разрешава се дужности председника Управног одбора Дома за 
смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотво-
рац” у Новом Бечеју, на коју је именован Решењем Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 022-174/2014 од 19. фебруара 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-248/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

951.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број 24/2011), тачке I Одлуке о преузимању пра-
ва и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника („Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тач-
ка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 16. децембра 2015. године,   д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Срђан Ћопић, предузетник из Новог Бечеја, именује се за пред-
седника Управног одбора Дома за смештај душевно оболелих 
лица „Свети Василије Острошки Чудотворац” у Новом Бечеју.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-249/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

952.

На основу члана 48. став 1. и члана 52. став 1. Закона о ученичком 
и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 
55/2013), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009) и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 16. децембра 2015. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешава се  члан Управног одбора Средњошколског дома  у 
Новом Саду, представник из реда родитеља:

- Данијела Миличић Требатицки, васпитач из Надаља.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-705/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић

953.

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком 
и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број: 18/2010 и 
55/2013), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009) и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 16. децембра 2015. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именује се члан Управног одбора Средњошколског дома у Но-
вом Саду, представник из реда родитеља:

- Драгана Радоњић, мастер техничких наука из Сенте.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-706/2015
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

954.

На основу чл. 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014) и 
члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2015. године („Сл. лист АП Војводине”, 
бр. 53/2014,  54/2014-испр., 29/2015 и 42/2015), Покрајинска влада, 
на седници  одржаној 16. децембра 2015. године, донела је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИKА
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕKАТА У 2015. И 2016. ГОДИНИ,

ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА
ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА 

ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1.

У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015. 
години и 2016. години, чија је реализација започета из средстава 
Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. 
лист АП Војводине“, бр. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/2015, 36/2015, 
45/2015 и 48/2015; у даљем тексту: Правилник ), у члану 2. у табе-
ларном прегледу у оквиру програмске активности 1008 Подршка 
пројектима у области здравства и социјалне заштите, економска 
класификација 4642,  назив пројекта „Каменица 2 - Изградња но-
вих и надоградња већ постојећих објеката“, мења се  и гласи: „Ка-
меница 2 – Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката, 
опремање, израда техничке документације и стручни надзор“.

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине.“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 031-14/2015-02/693
Нови Сад, 16. децембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

955.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне покрајине Војводине”, број 37/2014) а у вези члана 124. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 24/2011) у поступку давања сагласности за именовање 
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, дипломиране психолошкиње из Инђије на функцију дирек-
тора 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: 129-022-724/2015
Нови Сад, 14. децембар 2015. године

Покрајинска секретарка
проф. др Весна Копитовић,с.р.



16. децембар 2015 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 52 - Страна 2047

956.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне покрајине Војводине”, број 37/2014) а у вези члана 124. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 24/2011) у поступку давања сагласности за именовање 
директора Центра за социјални рад општине Врбас, д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НАДЕ БАТРИЋЕВИЋ, 
дипломиране социјалне раднице из Врбаса на функцију директо-
ра Центра за социјални рад општине Врбас.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-723/2015
Нови Сад, 14. децембар 2015. године

Покрајинска секретарка
проф. др Весна Копитовић,с.р.

957.

На основу члана 5. ст. 2. и 3. Закона о заштити и одрживом ко-
ришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14),  чла-
на 22. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине  („Службени гласник РС”, број 99/2-09 и 67/12 
- одлука УС) и члана 39. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14 и 54/14 - др. одлука), 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, оглашава

К О Н К У Р С
ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА

НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

I

Оглашава се уступање на коришћење делова рибарских под-
ручја на територији Аутономне покрајине Војводине, у оквиру 
рибарских подручја која су одређена Решењем о установљавању 
рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то: 

1  Рибарско подручје ,,Бачка”  

Дунав од 1433 km до 1297 km, водоток Чик са акумулацијама, 
АК Моравица на Криваји, АК Чонопља, АК Велебит, водоток 
Буџак код Аде, Мртва Тиса-Медењача, основна и  детаљна канал-
ска мрежа, као и друге риболовне воде, осим риболовних вода у 
оквиру граница заштићених подручја.

Граница рибарског подручја полази од 1297 km Дунава и иде на 
запад и даље на север државном границом до реке Тисе, а затим 
наставља њеном десном обалом до ушћа у Дунав и даље на запад 
његовом левом обалом до полазне тачке.

2 Рибарско подручје ,,Банат”

Дунав од 1112 km до 1075 km, Тиса од 164 km до 65 km, Тиса 
од 65 km до ушћа у Дунав,  Тамиш са меандрима, Бегеј, Златица, 
Караш, АК Црна Бара, основна и детаљна каналска мрежа, као и 
друге риболовне воде, осим риболовних вода у оквиру граница 
заштићених подручја.

Граница рибарског подручја полази од ушћа Тисе у Дунав и иде 
на север десном обалом реке Тисе до државне границе, а затим 
креће на југоисток државном границом до ушћа Нере у Дунав и 
даље десном обалом Дунава до моста на путу Смедерево – Ковин 
1112 km, одакле наставља левом обалом Дунава до ушћа Тамиша 
где креће на север његовом десном обалом, односно администра-
тивном границом Градске општине Палилула до Дунава и даље 
његовом левом обалом наставља до полазне тачке.

3 Рибарско подручје ,,Срем” 

Сава од 207 km до 123 km и од 96 km до 49 km, Дунав од 1297 
km до 1233 km, Дунав од 1233 km до 1187 km,  Босут, Студва,  АК 
Чалма, АК Врањаш, АК Борковац, АК Љуково, АК Међеш, АК 
Мохарач, АК Сот, АК Бруја, АК Добродол, АК Кудош, основна и 
детаљна каналска мрежа, као и друге риболовне воде,  осим рибо-
ловних вода у оквиру граница заштићених подручја. 

Граница рибарског подручја полази од 49 km реке Саве и иде десном 
обалом до 96 km и прелази на леву обалу где наставља до 123 km,  а 
затим поново прелази на десну обалу и наставља до 207 km Саве. Гра-
ница даље наставља државном границом на север до 1297 km Дунава 
и његовом левом обалом иде до Старих Бановаца и наставља на југ ис-
точним границама општина Стара Пазова и Пећинци до полазне тачке.

II

Делови рибарских подручја уступају се на период од десет година.

III

Право пријаве на конкурс имају привредна друштва, јавна 
предузећа или друга правна лица уколико испуњавају услове из 
члана 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда (у даљем тексту: Закон).

IV

Пријава на конкурс, прилаже се на прописаном обрасцу са оба-
везним прилозима, који се могу преузети са сајта Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса прилаже документа-
цију којом доказује испуњеност услова из члана 6. Закона, и то:

1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ 
ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ЗАКОНА:

1) Услов - Да је привредно друштвo, јавно предузећe или друго 
правно лицe регистровано код надлежног органа, односно уписа-
но у одговарајући регистар;

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, од-
носно другог одговарајућег регистра.

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 60 дана од дана 
објављивања Конкурса.

2) Услов - Да је технички и стручно опремљено за обављање 
делатности, односно да има запослено лице у сталном радном 
односу са стеченим високим образовањем на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, биолошког, 
еколошког, ветеринарског, или сточарског (зоотехничког) усме-
рења, а на којима је одслушало и положило курс(еве) из области 
рибарства или ихтиологије (у даљем тексту стручно лице);

2.1. Техничка опремљеност:
- очитане саобраћајне дозволе за сва превозна средства;
- оверене копије уговора о лизингу са доказом о уп-

лаћеним ратама лизинга за куповину превозних 
средстава или оверене копије уговора о закупу пре-
возних средстава који у прилогу морају имати одго-
варајући доказ о уплати закупнине;
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- оверене копије пловидбених књижица за чамце или 
оверене копије уговора о куповини, закупу или лизин-
гу са доказом о уплаћеним ратама лизинга или овере-
не копије уговора о закупу пловила који у прилогу мо-
рају имати одговарајући доказ о уплати закупнине;

- оверене копије рачуна о куповини мотора за чамце, 
копије уговора о лизингу са доказом о уплаћеним ра-
тама лизинга или оверене копије уговора о закупу 
који у прилогу морају имати одговарајући доказ о 
уплати закупнине;

- извод из катастра непокретности, односно други до-
каз о власништву, за пословне објекте који ће бити 
коришћени за рад корисника и смештај или боравак 
рибочуварске службе и другим непокретностима од 
значаја за рад и функционисање корисника рибар-
ских подручја или овереним копијама уговора о за-
купу пословних просторија;

- оверене копије рачуна о куповини остале опреме и 
техничких средстава потребних за рад рибочуварске 
службе и/или заштиту и унапређење рибљег фонда.

Напомена: Техничка опрема коју учесник на конкурсу прија-
ви као расположиву (квантитативни састав), представљаће ми-
нимум техничке опреме коју ће корисник стално користити у 
обављању послова чувања и заштите рибарског подручја, и биће 
саставни део уговора о уступању дела рибарског подручја.

2.2. Радни статус стручног лица
-  оверена фотокопија радне књижице и МА образац 

ПИО фонда и доказ о распоређивању на послове 
стручног лица;

2.3. Стручна спрема ангажованог стручног лица
- оверена фотокопија дипломе и уверење о завршеном 

и положеном курсу односно положеном испиту из 
области рибарства или ихтиологије, издато од стра-
не одговарајуће високошколске установе; 

3) Услов: - Да привредно друштвo, јавно предузећe или друго 
правно лицe није у року од две године, пре објављивања конкур-
са за уступање рибарског подручја на коришћење, кажњавано за 
привредне преступе и прекршаје из области заштите и одрживог 
коришћења рибљег фонда;

Доказ: - Уверење надлежног привредног и прекршајног суда. 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 60 дана од дана 
објављивања Конкурса.

4) Услов: - Да законски заступник привредног друштва, јавног 
предузећа или другог правног лица није осуђиван за неко од кри-
вичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела про-
тив животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;

Доказ: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према месту пребивалишта или 
према месту рођења.

У случају да привредно друштвo, јавно предузећe или друго 
правно лицe има више законских заступника, ови докази дос-
тављају се за сваког од њих;

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 60 дана од дана 
објављивања Конкурса.

5) Услов: - Да привредном друштву, јавном предузећу или другом 
правном лицу није изречена мера забране обављања делатности;

Доказ:- Уверење надлежног привредног и прекршајног суда да 
учеснику конкурса није изречена мера забране обављања делат-
ности, која је на снази у време објављивања конкурса ИЛИ по-
тврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није ре-
гистровано да му је изречена мера забране обављања делатности; 

Напомена:  Овај доказ не може бити старији од 60 дана од дана 
објављивања Конкурса. 

6) Услов: - Да је привредно друштво, јавно предузеће или друго 
правно лице измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Доказ: - Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирило доспеле порезе и доприносе и Уверење Управе јавних 
прихода града, односно општине да је измирило обавезе по осно-
ву изворних локалних јавних прихода;

Напомена 1: Уколико учесник конкурса има регистроване 
огранке или издвојена места, која обављају делатност на терито-
рији рибарског подручја за које конкурише, а чија се седишта раз-
ликују од његовог седишта, потребно је да достави потврду месно 
надлежног пореског органа локалне самоуправе о измирености 
доспелих обавеза јавних прихода за огранак или издвојено место;

Напомена : Овај доказ не може бити старији од 60 дана од дана 
објављивања Конкурса. 

2. ПРОГРАМ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО 
РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА УСТУПА НА КОРИШЋЕЊЕ, КОЈИ 
САДРЖИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПОДНОСИ-
ЛАЦ ПРИЈАВЕ ПЛАНИРА ДА ПРЕДУЗМЕ У ПЕРИОДУ КО-
РИШЋЕЊА ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА, И ТО:

1) мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и 
могућности и начине његовог повећања;

2) мере за заштиту посебних станишта риба;
3) услове обављања риболовних активности и мере за њи-

хово унапређење, као и за унапређење риболовног тури-
зма на делу рибарског подручја;

4) опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу 
дела рибарског подручја;

5) све остале мере са становишта заштите рибљег фонда, 
станишта и врста;

6) планирана вредност улагања сопствених средстава;
7) број рибочувара које планира да запосли.

Напомена 1: Мере и активности из тачке 2. подтачке 2), 3), 5), 
6) и 7) могу бити саставни део уговорних обавеза о уступању на 
коришћење дела рибарског подручја.

Програм улагања из тачке 2. прилаже се на обрасцу 4.

3. ДОКАЗЕ О МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА 
У ВЛАСНИШТВУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЗАШТИТУ И ОДРЖИВО 
КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА

Докази који се прилажу за тачку 1. подтачка 2.1. – техничка 
опремљеност, сматрају се доказом за ову тачку.

4. БИОГРАФИЈУ И РЕФЕРЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

Доказ: - Дипломе о стручној спреми, копија радне књижице и 
друге одговарајуће потврде о стеченом радном искуству и рефе-
ренцама.

Напомена 1: Биографија и референце одговорног лица прилажу 
се на обрасцу 5.

V

Ако учесник конкурса конкурише за уступање више делова 
рибарског подручја, за сваки део рибарског подручја дужан је 
доставити:

- Материјално-техничку опремљеност:
1. број рибочувара које учесник конкурса планира да запосли;
2. број возила намењених за рад рибочуварске службе;
3. број чамаца;
4. број мотоцикала;
5. број мотора за чамце;
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- Мере за заштиту и повећање рибљег фонда;
1. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
2. начин повећања рибљег фонда;
3. мере за заштиту посебних станишта риба;
4. остале мере са становишта заштите рибљег фонда, ста-

ништа и врста;

- Мере за унапређење риболовних активноси и риболовног ту-
ризма;

1. мере за унапређење риболовних активности;
2. мере за унапређење риболовног туризма;

- Планирану вредност улагања сопствених средстава.

VI

Након објављивања резултата конкурса, а пре закључивања 
уговора о уступању дела рибарског подручја, изабрани учесник 
конкурса дужан је да достави Покрајинском секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине документа-
цију којом се доказује испуњеност услова за обављање послова 
рибочувара, а према броју наведеном у конкурсној документа-
цији, и то:

1. потписан и оверен уговор о раду на неодређено време, 
са пуним радним временом, закључен између корисни-
ка рибарског подручја и рибочувара, са почетком рада 
најкасније од  1. фебруара 2016. године;

2. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за ри-
бочувара;

3. оверену фотокопију лиценце рибочувара;
4. оверену фотокопију дипломе о завршеном четвртом сте-

пену образовања.

Ако изабрани учесник конкурса не достави тражену докумен-
тацију, на начин и у року који одреди Покрајински секретаријат за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, сматраће 
се да је одустао од закључивања уговора. 

VII

Критеријуми за вредновање учесника конкурса обухватају:

- Материјално-техничку опремљеност за сваки део рибарског 
подручја за који се подноси пријава:

1. број рибочувара које учесник конкурса планира да запос-
ли;

2. број возила намењених за рад рибочуварске службе;
3. број чамаца;
4. број мотоцикала;
5. број мотора за чамце;

- Мере за заштиту и повећање рибљег фонда за сваки део ри-
барског подручја за који се подноси пријава: 

1. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
2. начин повећања рибљег фонда;
3. мере за заштиту посебних станишта риба;
4. остале мере са становишта заштите рибљег фонда, ста-

ништа и врста;

- Мере за унапређење риболовних активноси и риболовног ту-
ризма за сваки део  рибарског подручја за које се подноси пријава:

1. мере за унапређење риболовних активности;
2. мере за унапређење риболовног туризма;

- Планирану вредност улагања сопствених средстава.

VIII

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно 
или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.  Рок за подношење пријава 
по Конкурсу тече од наредног дана од дана објављивања Конкурса 
у дневном листу „Дневник“ закључно са 08.01.2016. године.

Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТО-
НОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока 
као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком или нетачном 
документацијом неће се узети у разматрање.

Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити 
путем мејла:

tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs или на телефон: 021/487 
4658

958.

 Скупштина Адвокатске коморе Војводине, на основу члана 66. 
став 1, тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, на седници 
одржаној 12. 12. 2015. године усвојила је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
СТАТУТА 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

I

У члану 106. Статута Адвокатске коморе Војводине додаје се 
став 2 који гласи: 

„У претходном поступку дисциплински тужилац може пре-
дузимати доказне радње: саслушати пријављеног, односно осно-
вано сумњивог адвоката, испитати сведоке, те о томе сачинити 
одговарајуће записнике, као и наредити вештачење.“

II

Члан 107. Статута Адвокатске коморе Војводине мења се и гласи:

„По пријему изјашњења или пропуштања подношења 
изјашњења, као и након предузетих радњи доказивања, однос-
но након доставе додатних објашњења и доказа од подносиоца 
пријаве, дисциплински тужилац подиже оптужницу или ре-
шењем одбацује пријаву.“

III

У члану 108. став 2 Статута Адвокатске коморе Војводине на-
кон речи “Ако дисциплински тужилац одбаци пријаву” додају се 
речи “обавестиће о томе подносиоца пријаве“, док у преосталом 
делу одредба остаје неизмењена.

IV

Члан 110. Статута Адвокатске коморе Војводине мења се и гласи:

„Дисциплински претрес се може одржати у одсутности уредно 
позваног оптуженог адвоката и његовог браниоца који свој изостанак 
нису оправдали, а оптужени се у писаној форми изјаснио о садржини 
пријаве или доставио изјашњење на позив дисц.тужиоца или је саслу-
шан у претходном поступку предузетих доказних радњи од стране 
дисц. тужиоца, ако из досадашњих процесних радњи или пропуштања 
радњи оптуженог произилази, да је његов изостанак усмерен на 
одуговлачење или онемогућавање вођења дисциплинског поступка.

Ако се оптужени на позив дисциплинског тужиоца није у писа-
ној форми изјаснио о садржини пријаве, нити је саслушан у прет-
ходном поступку од стране дисц. тужиоца иако је уредно позван, 
а својим радњама или пропуштањима одуговлачи или онемогућа-
ва  вођење дисциплинског поступка за тежу повреду дужности 
адвоката, дисциплинско веће ће у складу са одредбом чл. 193 ст.1 
статута АКС предложити Управном одбору надлежне Коморе до-
ношење решења о привременој забрани бављења адвокатуром на 
основу чл. 42 ст.2 тач.2 Закона о адвокатури. Уколико Управни од-
бор донесе решење о привременој забрани бављења адвокатуром, 
може се одржати дисциплински претрес у одсутности оптуженог.
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V

Иза члана 115. Статута Адвокатске коморе Војводине додаје се 
члан 115 а који гласи: 

„Током дисциплинског претреса ће се изводити само они  докази 
који су предложени у дисциплинској оптужници, као и докази наве-
дени у изјашњењу дисциплински оптуженог или приликом његовог 
саслушања у претходном поступку предузетих доказних радњи.”

VI

Иза члана 116. Статута Адвокатске коморе Војводине додаје се 
члан 116 а који гласи: 

„Када дисциплинско веће донесе решење о обустави дисци-
плинског поступка пре отварања дисциплинског претреса, као 
и када донесе пресуду којом се оптужени ослобађа оптужбе или 
пресуду којом се оптужба одбија, донеће одлуку да трошкови 
дисциплинског поступка падају на терет адвокатске коморе.“

VII

 У члану 117. Статута Адвокатске коморе Војводине додаје се 
став 2 који гласи:

 „Време за које је оптуженом адвокату трајала привремена за-
брана бављења адвокатуром (суспензија) урачунаће се у изречену 
дисциплинску меру забране бављења адвокатуром.“

Став 2 постаје став 3.

VIII

Иза члана 118. Статута Адвокатске коморе Војводине додаје се 
члан 118 а који гласи: 

„Дисциплинско веће може у пресуди одлучити, да се изрека 
пресуде објави у гласилу Коморе након правноснажности.

Након правноснажности ослобађајуће пресуде, адвокат против 
ког је вођен дисциплински поступак има право захтевати да се у 
гласилу Коморе објави таква пресуда, о чему одлуку доноси дис-
циплинско веће које је водило поступак у првом степену.“

IX

У члану 121. Статута Адвокатске коморе Војводине после 
речи „Законик о кривичном поступку“ додају се речи „и одредбе 
општег дела Кривичног законика.“

У преосталом делу Статут Адвокатске коморе Војводине 
(“Службени лист АП Војводине”, број 36/12 ) остаје неизмењен.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу АП Војводине”. 

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

Змај Јовина 20/I, 21000 Нови Сад
Тел/Факс:+381 (0) 21 529 459;+381 (0) 21 521 235
E-mail:ak.vojvodine@sbb.rs

Председник
Адвокатске коморе Војводине

Срђан Сикимић,с.р.

959.

На основу члана 21. Закона о привредним коморама (‘’Службе-
ни гласник Републике Србије’’, број: 65/2001 и 36/2009) и члана 
27. Статута Регионалне привредне коморе Нови Сад, Скупштина 
Регионалне привредне коморе Нови Сад, на 7. седници одржаној 
16.12.2015. године, донела је 

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ, СТОПЕ, 

НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА 
ЧЛАНАРИНЕ РЕГИОНАЛНОЈ 

ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ НОВИ САД  
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

 Привредна друштва и други облици организовања који обављају 
привредну делатност, банке и друге финансијске организације, ор-
ганизације за осигурање имовине и лица, институције које обављају 
делатност у области науке и други чланови Регионалне привредне 
коморе Нови Сад (у даљем тексту: Комора) обрачунавају и плаћају 
чланарину Комори за 2016. годину по стопи од 0,29 %.

Члан 2.

 Основицу по којој се плаћа чланарина Комори чине остварене бруто 
зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Члан 3.

 Чланови Коморе који имају од 0 до 10 запослених плаћају 
чланарину Комори у паушалном износу од 15.000,00 динара го-
дишње, са роком уплате до 30.06.2016. године.

Члан 4.

Предузетници (занатске, угоститељске, трговачке радње и 
други облици пословања), плаћају чланарину Комори по стопи 
од 1% на основицу, на коју плаћају порез на доходак грађана за 
приходе од обављања самосталне делатности.

Члан 5.

 Чланарина из члана 1. и 3. ове одлуке уплаћује се на текуће ра-
чуне Регионалне привредне коморе Нови Сад, број: 355-1003257-73, 
код ‘’Војвођанске банке’’ АД Филијала Нови Сад; број:160-932202-
77 код ‘’Банка Интеза’’ Нови Сад; број: 310-49-66 код ‘’NLB banke’’ 
AD Београд - Филијала Нови Сад;  број: 265-1040310001705-84 
код ‘’Raiffeisenbank’’ AD Београд-Филијала Нови Сад; број: 340-
11006029-61 код ‘’Erste bank AD Нови Сад и број: 375-471-46 код 
VTB банке АД Београд, на дан исплате зарада и уплате пореза и 
доприноса из зарада запослених, са позивом на број ПИБ-а.

Члан 6.

Чланови Коморе из члана 1.ове одлуке обрачунавају и плаћају 
чланарину Комори, приликом сваке исплате зарада запослених.

Члан Коморе даје налог за пренос средстава у висини обрачу-
нате чланарине Комори, пословној банци код које има текући ра-
чун, са којег је извршена исплата зарада.

Ако члан Коморе врши исплату зарада са више текућих рачуна, 
дужан је да изда налог за пренос средстава на име чланарине Комо-
ри, сразмерно обрачунатим и исплаћеним зарадама са тог рачуна.

Члан 7.

Овлашћује се Управни одбор Коморе да доноси измене и допу-
не ове одлуке, ако у току 2016. године дође до значајнијих проме-
на које битније утичу на финансирање Коморе.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’ и ‘’Службеном листу 
АП Војводине’’, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА НОВИ САД

Број: 1212-I/15-6
У Новом Саду,16. децембра 2015. године

Председник Скупштине
Мр Милинко Цицмил, 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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

941. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и до-
пунама Одлуке о оснивању Туристичке организације 
Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

942. Решење о постављењу вршитељке дужности ди-
ректорке Управе за имовину Аутономне покрајине 
Војводине;

943. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Покрајинског фонда за развој пољопривре-
де за 2015. годину;

944. Решење о давању сагласности на Измене Програма 
рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
2015. годину;

945. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Галерије ликовне уметности поклон збирке 
Рајка Мамузића за 2015. годину;

946. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Спомен- збирке Павла Бељанског за 2015. 
годину;

947. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 
2015. годину;

948. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Архива Војводине за 2015. годину;

949. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Музеја Војводине за 2015. годину;

950. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Ва-
силије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;

951. Решење о именовању председника Управног одбора 
Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Ва-
силије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;

952. Решење о разрешењу члана Управног одбора 
Средњошколског дома у Новом Саду;

953. Решење о именовању члана Управног одбора 
Средњошколског дома у Новом Саду;

954. Правилник о измени правилника о начину реализа-
ције програма и пројеката у 2015. и 2016. години, чија 
је реализација започета из средстава фонда за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

955. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Ириг;

956. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Врбас.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

957. Конкурс за уступање на коришћење делова рибар-
ских подручја на територији Аутономне покрајине 
Војводине.

AДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

958. Изменe и допунe Статута Адвокатске коморе Војво-
дине.

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА НОВИ САД

959. Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и ро-
ковима плаћања чланарине регионалној привредној 
комори Нови Сад  за 2016. годину
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