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1002.

На основу члана 34. став 1. алинеја 17. Статута Аутоном-
не Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/09), 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној  28. децембра  2012. године,  д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ

 О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о престанку рада Фонда 
за развој Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број: 3/2012),  у члану 4, 9. и 12. 
датум: ‘’31.12.2012. године’’ замењује се речима: ‘’престанка рада 
Фонда, а најкасније 30.06.2013. године’’.

Члан 2.

У члану 4. став 1. мења се и гласи:
‘’Фонд је дужан да средства стечена наплатом потраживања, 

од дана ступања на снагу ове одлуке, изузев средстава потребних 
за рад Фонда утврђених финансијским планом Фонда, преноси у 
корист Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине, наредног дана од дана пријема 
средстава на рачун Фонда’’.

Члан 3.

У члану 10. и 11. датум: ‘’31. децембра 2012. године’’ замењује 
се речима: ‘’даном престанка рада Фонда, а најкасније 30.06.2013. 
године’’.

Члан 4.

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

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:021-1/12
Нови Сад,  28. децембра 2012. године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,

Ана Томанова-Маканова,с.р.

1003.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11 и 121/12) и члана 34. став 1. алинеја 2. и 5. Статута Ауто-
номне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 17/09), 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 28. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне наме-
не културног предела Бач (у даљем тексту: Просторни план).

Члан 2.

Циљ доношења Просторног плана је: валоризација подручја 
и дефинисање културног предела; утврђивање дугорочне кон-
цепције заштите, очувања и унапређења вредности културног 
наслеђа у контексту његовог културног диверзитета, слојеви-
тости, мултикултуралности, мултиконфесионалности и мулти-
националности; дефинисање значаја културног наслеђа за со-
цијалну кохезију и идентитет локалне заједнице на бази његове 
валоризације; укључивање културног наслеђа и његовог окру-
жења у политике развоја; постизање рационалне организације и 
уређења простора, усклађивањем коришћења простора са могућ-
ностима и ограничењима условљених споменичким и природним 
вредностима, са потребама дугорочног социјалног и економског 
развоја; дефинисање мера за заштиту и одрживо коришћење 
природних вредности кроз заштиту предела и заштићених под-
ручја; туристичка валоризација културне и природне баштине; 
обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно 
одрживог (уравнотеженог) развоја, посебно за развој туризма, ру-
ралног развоја и других активности комплементарних функцији 
културног предела; утврђивање мера за обезбеђење адекватне 
превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих обли-
ка деградације и загађивања животне средине.

Члан 3.

Утврђује се прелиминарна граница обухвата Просторног пла-
на, а коначна граница обухвата Просторног плана ће се дефини-
сати Концептом, изузетно Нацртом плана.

Подручје обухваћено прелиминарном границом обухвата 
укупну територију општине Бач и делове територије општине 
Бачка Паланака и општине Оџаци и то: катастарске општине Бач, 
Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна и Селенча на терито-
рији општине Бач; катастарску општину Младеново на терито-
рији општине Бачка Паланка и катастарске општине Дероње и 
Каравуково на територији општине Оџаци.

Површина подручја обухваћеног прелиминарном границом 
Просторног плана износи 56705 ha.

Графички приказ прелиминарне границе обухвата Просторног 
плана је саставни део ове Одлуке.

Члан 4.

Просторни план се састоји из текстуалног и графичког дела.
Текстуални део Просторног плана садржи: полазне основе за 

израду плана - обухват и опис граница подручја просторног пла-
на, границе целина и подцелина посебне намене, обавезе, услове 
и смернице из Просторног плана Републике Србије и других раз-
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војних докумената, скраћени приказ и оцену постојећег стања; 
принципе, циљеве и општу концепцију просторног развоја под-
ручја посебне намене -  принципе просторног развоја, опште 
и оперативне циљеве просторног развоја, општу концепцију 
развоја подручја посебне намене, регионални аспект развоја 
подручја посебне намене и функционалне везе и међуодносе са 
окружењем; планска решења - заштиту, уређење и коришћење 
природних система, утицај посебне намене на демографске и со-
цијалне процесе и системе, утицај посебне намене на економију 
и привредне системе, просторни развој саобраћаја и инфраструк-
турних система, заштиту животне средине, предела, културног и 
природног наслеђа, намену простора и биланс површина посебне 
намене; правила употребе земљишта, правила уређења и прави-
ла грађења – правила уређења и организације земљишта са зо-
нама заштите, правила уређења, грађења и коришћења подручја 
културног предела; имплементацију - институционални оквир 
имплементације и учеснике у имплементацији, смернице за из-
раду урбанистичких планова и друге развојне документације за 
подручје плана, приоритетна планска решења и пројекте, мере и 
инструменте за имплементацију. Текстуални део може садржати 
и табеле, графиконе и дијаграме и др.

Графички део Просторног плана чине рефералне карте.

Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посеб-
не намене културног предела Бач на животну средину је саставни 
део Просторног плана.

Члан 5.

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретари-
јат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Члан 6.

Припрему, координацију и праћење израде Просторног плана 
обављаће Републичка агенција за просторно планирање, Органи-
зациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине 
у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.

Члан 7.

Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно 
и урбанистичко планирање и пројектовање “Завод за урбанизам 
Војводине” Нови Сад, Железничка број 6/III.

Члан 8.

Рок за израду Нацрта Просторног плана је 15 (петнаест) месе-
ци, од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 9.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву 
носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене по-
датке, без накнаде.

Члан 10.

Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 11.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању 
од 30 дана у зградама скупштина општина: Бач, Бачка Паланка и 
Оџаци и у Републичкој агенцији за просторно планирање, Орга-
низационој јединици за територију Аутономне покрајине Војво-
дине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6/ IV.

Члан 12.

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке про-
цене утицаја Просторног плана подручја посебне намене кул-
турног предела Бач на животну средину, која је донета од стране 
Републичке агенције за просторно планирање, Организационе 
јединице за територију АП Војводине број 350-409/2012-02, од 
30.11.2012. године.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:35-5/12 
Нови Сад, 28. децембар 2012. године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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1004.

На основу чланa 92 став 4 Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС“, број 54/09,73/10,101/10, 101/11 и 93/12)и члана 34 
алинеја 2 Статута Аутономне Покрајине Војводине  („ Службени 
лист АПВ“ број 17/09), Скупштина Аутономне Покрајине Војво-
дине, на седници одржаној 28. децембра 2012. године донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА

ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
 ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1

Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину, обавиће лице које испуња-
ва услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја 
прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија а у 
складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему, уколико 
Аутономна Покрајина Војводине није обухваћена Програмом ре-
визије Државне ревизорске институције за 2013. годину.

Поступак јавне набавке услуге екстерне ревизије Завршног 
рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину 
спровешће Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине.

Члан 2

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 40-123/12
Нови Сад, 28. децембар 2012. године

Потпредседница
Скупштине АП Војводине,

Ана Томанова-Маканова,с.р.

1005.

На основу члана 52. Покрајинске скупштинске одлуке о из-
бору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“; бр. 3/2012-пречишћен текст), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Расписујем допунске изборе за избор посланика у 
Скупштину

Аутономне Покрајине Војводине, по већинском изборном 
систему, у:

- изборној јединици 3 Апатин;
- изборној јединици 17 Зрењанин III и
- изборној јединици 49 Србобран.

2. Избори ће се одржати  17. фебруара 2013. године.

3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку 8. ја-
нуара 2013. године.

4. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

01 Број:013-14/12
Нови Сад, 20. децембар 2012. године

Председник
Скупштине АП Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István)

1006.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10) и члана 115. став 4. Закона о националним саветима на-
ционалних мањина (“Службени гласник РС”, број 72/09), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. децем-
бра 2012. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА

 РАСПОРЕЂИВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,

 УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
 НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се начин и критеријуми распоређивања 
средстава за финансирање рада националних савета национал-
них мањина (у даљем тексту: национални савети).

Средства из става 1. овог члана, користе се за финансирање 
трошкова за:

1. редовну делатност националних савета;
2. развојну делатност националних савета која подразуме-

ва финансирање рада установа, фондација, привредних 
друштава и организација чији је оснивач или суосни-
вач национални савет, установа, фондација, привредних 
друштава и других организација чија су оснивачка права 
делимично или у целини пренета на национални савет (у 
даљем тексту: развојна делатност националног савета) .

Средства за намене из става 2. овог члана, обезбеђују се у буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: буџет АП 
Војводине) и воде се на посебном буџетском разделу Покрајин-
ског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице 
(у даљем тексту: Покрајински секретаријат).

Члан 2.

Право на доделу средстава имају регистровани национални са-
вети са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине 
(у даљем тексту: АП Војводина), уз услов да:

- број припадника националне заједнице коју они предста-
вљају на територији АП Војводине, чини више од поло-
вине укупног броја припадника те националне заједнице 
у Републици Србији, или

- број припадника националне заједнице коју они предста-
вљају на територији АП Војводине, јесте већи од 10.000, 
према званичним подацима Републичког завода за ста-
тистику, на основу последњег пописа становништва.

Национални савети који имају седиште на територији АП 
Војводине, али не испуњавају услове за доделу средстава из става 
1. овог члана, имају право на доделу средстава, у висини од по 
највише 1% утврђених буџетских средстава.

2. ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ 
САВЕТА

Члан 3.

Средства за редовну делатност националних савета, распо-
ређују се тако што се 30% од укупно расположивих средстава 
распоређује у једнаким деловима свим националним саветима из 
члана 2. став 1. ове одлуке, док се преосталих 70% (у даљем текс-
ту: остатак средстава за редовну делатност), распоређује у складу 
с критеријумима и на начин утврђен одредбама ове одлуке.

Члан 4.

Остатак средстава за редовну делатност распоређује се према 
следећим критеријумима:
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- број припадника националне заједнице коју национал-
ни савет представља на територији АП Војводине, пре-
ма званичним подацима Републичког завода за статисти-
ку, на основу последњег пописа становништва;

- број установа националне заједнице у области култу-
ре, образовања и обавештавања, обим активности тих 
установа и број јединица локалне самоуправе, односно 
насељених места у којима су језик и писмо национал-
не заједнице у службеној употреби, на територији АП 
Војводине.

Члан 5.

Средства из члана 4. ове одлуке, распоређују се на следећи на-
чин:

- 30% средстава распоређује се националним саветима 
сразмерно процентуалној заступљености припадника 
националне заједнице, коју тај национални савет пред-
ставља, у односу на укупан број припадника национал-
них заједница, чији национални савети имају седиште на 
територији АП Војводине;

- 70% средстава распоређује се на четири једнака дела, за 
област културе, образовања, обавештавања и службене 
употребе језика и писма.

На основу система бодовања, који чини саставни део ове од-
луке, утврђени су критеријуми по наведеним областима и број 
бодова за сваки критеријум, на основу којих се израчунава про-
центуално учешће националних савета у расподели средстава по 
областима. На основу укупног броја добијених бодова у свакој 
појединачној области, израчунава се процентуално учешће као 
основ за расподелу средстава за сваки национални савет.

3. ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

Члан 6.

Средства за развојну делатност националних савета распо-
ређују се тако што се 30% од укупно расположивих средстава 
распоређује у једнаким деловима свим националним саветима из 
члана 2. став 1. ове одлуке, док се преосталих 70% (у даљем текс-
ту: остатак средстава за развојну делатност), распоређује у скла-
ду с критеријумима и на начин утврђен одредбама ове одлуке.

Члан 7.

Остатак средстава за развојну делатност распоређује се према 
следећим критеријумима:

- број припадника националне заједнице коју национал-
ни савет представља на територији АП Војводине, пре-
ма званичним подацима Републичког завода за статисти-
ку, на основу последњег пописа становништва;

- број установа, фондација, привредних друштава и орга-
низација са седиштем на територији АП Војводине чији 
је оснивач или суоснивач национални савет, установа, 
фондација, привредних друштава и других организација 
чија су оснивачка права делимично или у целини прене-
та на национални савет, а чија је делатност од нарочи-
тог значаја за унапређење и развој права националних 
заједница у области културе, образовања, обавештавања 
и употребе језика и писма.

Члан 8.

Средства из члана 6. ове одлуке, распоређују се на следећи на-
чин:

- 70% средстава распоређује се националним саветима 
сразмерно процентуалној заступљености припадника 
националне заједнице, коју тај национални савет пред-
ставља, у односу на укупан број припадника национал-
них заједница, чији национални савети имају седиште на 
територији АП Војводине;

- 30% средстава распоређује се сразмерно броју установа, 
фондација, привредних друштава и организација из чла-
на 7. став 1. алинеја 2.

4. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА РАДА 
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

Члан 9.

Збир бодова из члана 5. ове одлуке, утврђује Покрајински се-
кретаријат, на основу расположивих података, као и података које 
су доставили национални савети, као основу за расподелу сред-
става за једну буџетску годину.

Национални савети дужни су да на захтев Покрајинског секре-
таријата, доставе податке, као и обавештење о промени података 
из чланова 4. и 7. ове одлуке. 

Покрајински секретаријат проверава и вреднује све доставље-
не податке.

Члан 10.

О распоређивању и висини додељених средстава националним 
саветима, решењем одлучује руководилац Покрајинског секрета-
ријата.

Решење из става 1. овог члана јесте коначно и против њега се не 
може употребити правно средство.

Члан 11.

Покрајински секретаријат преноси додељена средства на рачу-
не националних савета, у складу с динамиком прилива средстава 
у буџет АП Војводине.

Члан 12.

Национални савети су дужни да додељена средства користе 
наменски.

Национални савети су у обавези да на крају календарске го-
дине, поднесу Покрајинском секретаријату извештај о утрошку и 
коришћењу додељених средстава.

Образац извештаја из става 2. овог члана, утврдиће Покрајин-
ски секретаријат.

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о 
начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне 
мањине за националне савете националних мањина (“Службени 
лист АПВ”, број 23/10).

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”, а при-
мењује се од 1. јануара 2013. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 90-838/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1007.

На основу члана 25. став 2. и 3. и члана 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број 4/10), а у вези члана 28. став 1. и 
3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(«Службени гласник РС», број: 36/09 и 88/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. го-
дине,  д о н е л а   је
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ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА
 ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Покрајинског савета за запошљавање 
(“Службени лист АПВ”, број: 3/09 и 5/10), члан 1. мења се и гласи:

„Образује се Покрајински савет за запошљавање (у даљем 
тексту: Савет), као повремено, стручно и саветодавно тело Владе 
Аутономне Покрајине Војводине.

Савет има председника, заменика председника и 14 чланова. У 
Савет се именују:

 За председника Савета:
 Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, 

запошљавање и равноправност полова;

 За заменика председника Савета:
 Синиша Надбантић, директор Филијале Националне 

службе за запошљавање у Новом Саду;

 За чланове Савета:
1) Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство;

2) Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводи-
не и покрајински секретар за културу и јавно инфо-
рмисање;

3) Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије;
4) Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међу-

регионалну сарадњу и локалну самоуправу;
5) проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за 

здравство, социјалну политику и демографију; 
6) проф. др Горан Стојановић, заменик покрајинског 

секретара за науку и технолошки развој;
7) Мирјана Мунџић Крнчевић, помоћница покрајин-

ског секретара за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова;

8) Горан Милић, председник Савеза самосталних син-
диката Војводине, Нови Сад;

9) Славко Влаисављевић, председник Покрајинског од-
бора УГС “НЕЗАВИСНОСТ”, Нови Сад;

10) Станко Крстин, председник Уније послодаваца 
Војводине, Нови Сад;

11) Владимир Срдић, директор Покрајинске службе за 
запошљавање, Нови Сад;

12) проф. др Сенад Јашаревић, редовни професор Пра-
вног факултета Универзитета у Новом Саду;

13) Мира Новаковић Илин, Новосадски хуманитарни 
центар, Нови Сад;

14) Тамара Благојевић, Екуменска хуманитарна органи-
зација, Нови Сад.

 За секретара Савета:
 Слађана Таталовић Иванов, Покрајински секретари-

јат за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„На рад Савета сходно се примењују одредбе Пословника Вла-
де Аутономне Покрајине Војводине, о начину рада сталних рад-
них тела.“

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

„Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Савета, обавља Покрајински секретаријат за привреду, запошља-
вања и равноправност полова.“

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-657/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1008.

На основу члана 8. став 1. Одлуке о установљавању Годишње 
награде ‘’Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ 
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 2/04 и 17/05) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. децембра 2012. го-
дине,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Годишња награда ‘’Др Зоран Ђинђић за младог научника и ис-
траживача“ за 2012. годину, додељује се:

др Јовани Граховац,
доценту Технолошког факултета,

у Новом Саду.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 17-20/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1009.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈАНОШ ЧИКОШ разрешава се дужности помоћника покрајин-
ског секретара за спорт и омладину.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-199/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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1010.

На основу члана 39. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10, 4/11, 20/12 
и 26/12) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 26. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

I

ЈАНОШ ЧИКОШ   п о с т а в љ а   с е   за помоћника покрајин-
ског секретара за спорт и омладину, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-200/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1011.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

КАЛМАН КУНТИЋ  р а з р е ш а в а  с е дужности помоћника 
покрајинског секретара за културу и јавно информисање.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-186/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1012.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

КАЛМАН КУНТИЋ поставља се за помоћника покрајинског 
секретара за културу и јавно информисање, на четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-189/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1013.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр ШАНДОР БАЛИНТ  р а з р е ш а в а  с е дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за културу и јавно информисање.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-185/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1014.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МР ШАНДОР БАЛИНТ  поставља се за помоћника покрајин-
ског секретара за културу и јавно информисање, на четири го-
дине.

II

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

Број: 02-188/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1015.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10,4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИРЈАНА АНТИЋ р а з р е ш а в а  с е дужности помоћника 
покрајинског секретара за културу и јавно информисање.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-187/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1016.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској управи (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИРЈАНА АНТИЋ поставља се за помоћника покрајинског се-
кретара за културу и јавно информисање, на четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-190/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1017.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не, (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист 

АПВ’’, број: 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЈАНОШ ДОБАИ поставља се за помоћника покрајинског се-
кретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 
на четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-196/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1018.

На основу члана члана 8. Одлуке о оснивању Агенције за рав-
номерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 17/11) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ВАЛЕНТИНА ИВАНИЋ р а з р е ш а в а   се  дужности вршиоца 
дужности директора Агенције за равномерни регионални развој 
Аутономне Покрајине Војводине.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-48/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1019.

На основу члана члана 8. Одлуке о оснивању Агенције за рав-
номерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 17/11) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. децембра 2012. године,
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ВАЛЕНТИНА ИВАНИЋ  и м е н у ј е  се за  привременог 
директора Агенције за равномерни регионални развој Аутономне 
Покрајине Војводине, од 06.12.2012. године.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-49/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1020.

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 27. став 1. 
и 5. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у обла-
сти пољопривреде („Службени гласник РС“, број 30/10) и члана 8. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/11, 
3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 19. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА
 У ПОЉОПРИВРЕДИ

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2012. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђују се Измене Годишњег програма 
унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутоном-

ној Покрајини Војводини за 2012. годину („Службени лист АПВ“, 
број: 8/12 и 31/12).

II

Измене Програма из тачке I овог решења, чине његов саставни 
део.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-29/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ИЗМЕНЕ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

 УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА
 У ПОЉОПРИВРЕДИ

 У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
ЗА 2012. ГОДИНУ

I

У Годишњем програму унапређења саветодавних послова у 
пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годи-
ну („Службени лист АПВ“ број 8/12 и 31/12), у тачки VIII, подтач-
ка 2.5. Пројекти од значаја за Војводину редни број 2.5.4. мења се 
и гласи: “

Рб. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ Укупан износ
(динара)

2.5.

Пројекти од значаја за Војводину 

2.5.4. Подршка за рад саветодаваца на терену, огледним пољима и лабораторијама 
(набавка опреме, уређаја и др.)

Корисници средстава: 12 пољопривредних стручних служби са подручја АП 
Војводине и Енолошка станица из Вршца

23.400.000,00

II

У тачки VIII, подтачка 2.5. редни број 2.5.5. се брише, а редни 
број 2.5.6. постаје редни број 2.5.5.

III

У осталом делу Програм остаје непромењен.

1021.

На основу члана 12. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
7/02 и 2/10) 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 19. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања 
ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2012. годину, којe је донео 

Управни одбор ЈВП „Воде Војводине“, на седници одржаној 
17.12.2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-45/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1022.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде («Службени лист АПВ», број 
03/01) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број: 4/10 и 4/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 19. децембра 2012. године,  д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде за 2012. годину, које је донео Савет 
Фонда, на 56. седници одржаној 12. децембра  2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-131/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1023.

На основу члана 48. став 1. члана 49. став 1. и члана 59. став 3. 
тачка 7. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Служ-
бени гласник РС’’, број 18/10), чл. 33 и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’,  број 4/10) и члана 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени гласник РС’’, број 99/09), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 19. децембра 2012. године,
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ

I

Разрешавају се чланови Управног одбора Дома ученика 
средњих школа у Сомбору:

- из реда оснивача:

1. Здравко Ковач, професор из Сомбора;
2. Никола Лугумерски, дипломирани економиста из 

Сомбора;
3. Недељко Стојсављевић, наставник из Сомбора;
4. Драгана Личинар Обадић, професор разредне наста-

ве из Сомбора;

- из реда родитеља:

1. Анушка Милојковић из Оџака;
2. Катица Плетикосић из Светозара Милетића;

- из реда запослених у Дому ученика:

1. Љубинка Бошњак, професор;
2. Милорад Маринковић, машински техничар.

II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 

Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-663/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1024.

На основу члана 48. став 1. члана 49. став 1. и члана 59. став 
3. тачка 7 Закона о ученичком и студентском стандарду (''Служ-
бени гласник РС'', број 18/10), чл. 33 и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ“, број 4/10) и члана 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени гласник РС'', број 99/09), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 19. децембра 2012. године,              
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ

I

Именују се чланови Управног одбора Дома ученика средњих 
школа у Сомбору:

- из реда оснивача:
1. Браниславка Поповић, професор разредне наставе 

из Стапара;
2. Наташа Тербец, економиста из Сомбора;
3. Имре Герстмајер, струковни инжињер електротех-

нике из Сомбора;

- из реда родитеља:
1. Анушка Милојковић из Оџака;
2. Катица Плетикосић из Светозара Милетића;

- из реда запослених у Дому ученика:
1. Љубинка Бошњак, васпитач;
2. Тања Лековић, административни радник.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-664/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1025.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10 и 57/11), 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: 17/07 и 21/10) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. децембра 2012. го-
дине,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИЛАН ГРБА, доктор медицине, специјалиста урологије, 
разрешава се дужности вршиоца дужности директора Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је 
именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-573/2011 од 16. новембра 2011. године.
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II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-659/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1026.

На основу члана 130. став 3. и 132. став 6. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор 
услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сом-
бор ("Службени лист АПВ“, број: 17/07 и 21/10) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 4/10), Влада Ау-
тономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. децембра 
2012. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др МИЛАН ГРБА, доктор медицине, специјалиста урологије, 
именује се за директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ 
Сомбор, Сомбор, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-660/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1027.

На основу члана 130. став 3. и 132. став 6. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 
88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор 
услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сом-
бор ("Службени лист АПВ“, број: 17/07 и 21/10) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. децембра 2012. го-
дине,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др ЗОРАН ПАРЧЕТИЋ, доктор медицине, специјали-
ста опште хирургије, именује се за заменика директора Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на период од 
четири године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-661/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1028.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези са чланом 1. алинеја 6. 
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), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 26. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Позо-
ришног музеја Војводине за 2012. годину, којe је донео Управни 
одбор Позоришног музеја Војводине, на 2. редовној седници, одр-
жаној 7. децембра 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-690/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1029.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези са чланом 1. алинеја 6. 
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), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 19. децембра 2012. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
прихода и расхода Позоришног музеја Војводине за 2012. годину, 
које је донео Управни одбор Позоришног музеја Војводине, на 2. 
редовној седници одржаној 7. децембра  2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-150/2012 
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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1030.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист АПВ», број 
7/08) 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 19. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Из-
давачког завода „Форум“ –  Forum Könyvkiadó Intézet за 2012. го-
дину, које је усвојио Управни одбор Завода, на седници одржаној 
16. новембра 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-151/2012 
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1031.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист АПВ», број 
7/08) 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 19. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и програма рада 
Издавачког завода „Форум“, Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet, 
Újvidék за 2012. годину, које је донео Управни одбор Завода, на се-
дници одржаној 16. новембра 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-662/2012
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1032.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. 
децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Завода за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al 
Românilor din Voivodina за 2012. годину, који је донео Управни 
одбор Завода, на седници одржаној 28. новембра 2012. године.  

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-149/2012 
Нови Сад, 19. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1033.

На основу члана 44. Законa о култури („Службени гласник РС“, 
број 72/09), члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези члана 1. алинеја 7. 
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 18/20), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 26. децембра 2012. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Изменe и допунe Програма рада Српског 
народног позоришта у Новом Саду за 2012. годину, којe је донео 
Управни одбор Позоришта, на 6. седници одржаној 20. децембра 
2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-692/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1034.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не ("Службени лист АПВ", број 4/10), a у вези члана 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), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 26. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о систематизацији радних 
места у Музеју савремене уметности Војводине, број: 888-1/2012, 
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који је донео вршилац дужности директора Музеја савремене 
уметности Војводине, 11. децембра 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-691/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1035.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези члана 1. алинеја 8. 
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), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 26. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Плана рада Народног позоришта 
– Narodnog kazališta - Népszinház у Суботици за 2012. годину, које 
је донео Управни одбор Позоришта, на 95. седници одржаној 22. 
јуна 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-693/2012
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1036.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези члана 1. алинеја 8. 
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), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 26. децембра 2012. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Народног 
позоришта – Narodnog kazališta - Népszinház у Суботици за 2012. 
годину, које је донео Управни одбор Позоришта, на 98. седници 
одржаној 16. новембра 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-153/2012 
Нови Сад, 26. децембар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

1037.

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о изме-
нама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ“, број: 26/12), 

Одбор за прописе Скупштине Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 27. децембра 2012. године, утврдио је

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ

О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Пречишћен текст Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи садржи:

1. Покрајинску скупштинску одлуку о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ“, број: 04/10), из које су изоста-
вљени сви чланови Прелазних и завршних одредби;

2. Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуна-
ма Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Службени лист АПВ“, број: 04/11), из које су изо-
стављени сви чланови Прелазних и завршних одредби;

3. Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуна-
ма Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Службени лист АПВ“, број: 20/12), из које су изо-
стављени сви чланови Прелазних и завршних одредби;

4. Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуна-
ма Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Службени лист АПВ“, број: 26/12), из које су изо-
стављени сви чланови Прелазних и завршних одредби. 

Одбор за прописе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:06-219/12
Нови Сад,27. децембар 2012.године

Председник
Одбора за прописе

Стевица Назарчић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О 
ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

(Пречишћен текст)

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: 
Одлука) се уређује положај, начин рада, послови и организација 
покрајинске управе, број и делокруг органа покрајинске управе, 
однос покрајинске управе према другим органима и друга пи-
тања од значаја за покрајинску управу.

Члан 2.

Све именице које се користе у овој одлуци у мушком роду ис-
товремено обухватају именице у женском роду.

Именице које означавају службене позиције и функције у ор-
ганима Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП 
Војводина) користе се у облику који изражава пол лица које је 
њихов носилац.

1. ПОЛОЖАЈ, НАЧИН РАДА И ПОСЛОВИ ПОКРАЈИНСКЕ 
УПРАВЕ

Положај, састав и одговорност покрајинске управе

Члан 3.

Покрајинска управа је самостална.
Органи покрајинске управе су покрајински секретаријати и 

покрајинске посебне управне организације.



Страна 1884 - Број 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 29. децембар 2012.

Покрајинске посебне управне организације су заводи и дирек-
ције.

За свој рад покрајинска управа одговорна је Скупштини Ауто-
номне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајин-
ска влада).

Ради остваривања контроле рада покрајинске управе, у складу 
са Статутом, органи покрајинске управе подносе извештај о свом 
раду Покрајинског влади.

Надзор над радом

Члан 4.

Рад покрајинске управе подлеже надзору Покрајинске владе.
У остваривању права надзора над радом покрајинске управе 

Покрајинска влада:

- разматра извештаје о раду органа покрајинске управе,
- поништава или укида опште акте који су у супротности 

са покрајинском скупштинском одлуком или општим ак-
том Скупштине и Покрајинске владе,

- предлаже Скупштини разрешење заменика руководиоца 
органа покрајинске управе.

Одговорност за штету

Члан 5.

За штету коју својим незаконитим или неправилним радом ор-
гани покрајинске управе проузрокују физичким и правним лици-
ма одговара АП Војводина.

Финансирање рада

Члан 6.

Средства за финансирање послова покрајинске управе обез-
беђују се у буџету АП Војводине у складу са законом и другим 
прописима.

Начела деловања покрајинске управе

Члан 7.

Органи покрајинске управе су самостални у вршењу својих 
послова и раде у оквиру и на основу Устава, закона, Статута, 
покрајинских скупштинских одлука и других општих аката 
Скупштине и Покрајинске владе.

Члан 8.

Органи покрајинске управе дужни су да свакоме обезбеде јед-
наку правну заштиту у остваривању његових права и интереса.

Члан 9.

Органи покрајинске управе дужни су да странкама омогуће 
брзо и делотворно остваривање њихових права и интереса да 
у складу са правилима струке користе она средства која су за 
странку најповољнија ако се њима постижу циљ и сврха прописа 
и да поштују личност и достојанство странке.

Сразмерна заступљеност националних заједница

Члан 10.

У органима покрајинске управе, припадници националних 
заједница у АП Војводини треба да буду заступљени сразмерно 
њиховој заступљености у становништву на подручју рада органа 
покрајинске управе.

Покрајинска влада својим актом утврђује мере и активности, 
нарочито у области запошљавања, које имају за циљ постизање 
сразмерне заступљености припадника националних заједница у 
покрајинској управи.

Посебне мере и активности из става 2. овог члана трају док 
постоји значајнија несразмерна заступљеност, под условом да те 
мере и активности не угрожавају рад органа покрајинске управе, 
ни опште услове запошљавања у њима.

Органи покрајинске управе су дужни да подносе годишњи из-
вештај Покрајинској влади о остваривању мера и активности из 
става 2. овог члана.

Јавност рада покрајинске управе

Члан 11.

Рад покрајинске управе доступан је јавности.

Органи покрајинске управе су дужни да омогуће увид у свој 
рад према закону којим се уређује слободан приступ информа-
цијама од јавног значаја.

Послови покрајинске управе

Члан 12.

Органи покрајинске управе у оквиру надлежности АП Војво-
дине утврђених Уставом, законом и Статутом обављају извршне 
послове, врше надзор, припремају прописе које доносе Скупшти-
на и Покрајинска влада и доносе управне прописе из своје на-
длежности, обављају стручне и развојне послове, прате рад јав-
них служби, врше поверене послове државне управе и обављају 
друге послове у складу са прописима.

Члан 13.

У обављању извршних послова органи покрајинске управе спро-
воде и примењују покрајинске скупштинске одлуке, покрајинске 
уредбе и друге одлуке Скупштине и Покрајинске владе доноше-
њем управних прописа и појединачних управних аката којима се 
решава у управним стварима, воде јавне евиденције, издају јавне 
исправе и предузимају и врше друге управне радње.

На основу овлашћења утврђених у покрајинској скупштинској 
одлуци покрајински секретаријати врше надзор над применом 
покрајинских прописа увидом у пословање и поступање органа, 
организација, физичких и правних лица и изричу одговарајуће 
мере.

Органи покрајинске управе припремају нацрте и предлоге про-
писа које доносе Скупштина и Покрајинска влада и доносе управ-
не прописе из своје надлежности.

У обављању стручних и развојних послова органи покрајинске 
управе прате и анализирају стање у областима из свог делокруга, 
припремају извештаје и информације на основу утврђеног стања, 
предузимају мере или предлажу Покрајинској влади доношење 
прописа и предузимање мера на које је овлашћена, припремају 
Покрајинској влади стратегије, програме и планове развоја у об-
ластима из свог делокруга.

Органи покрајинске управе у областима из свога делокруга 
прате, надзиру и помажу рад, установа, јавних предузећа, фондо-
ва и других организација чији је оснивач АП Војводина у циљу да 
се њихов рад одвија у складу са прописима.

Органи покрајинске управе врше послове државне управе када 
им је вршење тих послова законом поверено.

Поверавање послова покрајинске управе

Члан 14. 

Покрајинском скупштинском одлуком јединицама локалне са-
моуправе са територије АП Војводине, јавним предузећима и ус-
тановама чији је оснивач АП Војводина (у даљем тексту: имаоци 
јавних овлашћења) могу се поверити поједини послови покрајин-
ске управе из изворне надлежности АП Војводине.

Покрајинска влада и органи покрајинске управе задржавају 
и после поверавања послова покрајинске управе одговорност за 
њихово извршавање.

Послови надзора органа покрајинске управе могу бити повере-
ни једино органима јединица локалне самоуправе.

Средства за вршење поверених послова покрајинске управе 
обезбеђују се у буџету АП Војводине. 
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Члан 15.

При вршењу поверених послова покрајинске управе имао-
ци јавних овлашћења имају иста права и дужности као органи 
покрајинске управе.

Када је имаоцу јавног овлашћења поверено доношење уп-
равних прописа, они по природи и називу морају да одговарају 
управним прописима који доносе органи покрајинске управе и 
обавезно се објављују у "Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине".

Члан 16.

Надзор над радом ималаца јавних овлашћења у вршењу пове-
рених послова обављају органи покрајинске управе из чијег су 
делокруга послови који су поверени.

Надзор над обављањем поверених послова органи покрајинске 
управе врше сходном применом одредаба Закона о државној уп-
рави о овлашћењима надзорног органа.

Послови надзора покрајинске управе

Члан 17.

Покрајински секретаријати могу вршити надзор и предузима-
ти мере у складу са покрајинским прописима којима им је дато 
такво овлашћење.

У вршењу надзора из става 1. овог члана овлашћено лице може 
нарочито да: утврди стање у погледу примене покрајинских про-
писа, упозори на уочене неправилности и одреди рок и мере за 
њихово отклањање, издаје инструкције, наложи предузимање 
послова које сматра потребним, покрене одговарајући поступак 
за утврђивање одговорности, предузима и друге мере у складу са 
покрајинским прописима.

Члан 18.

Покрајински секретаријат надлежан за послове управе врши 
унутрашњи управни надзор над другим органима покрајинске 
управе.

Унутрашњи управни надзор обухвата надзор над приме-
ном прописа којима се уређује организација, делокруг и начин 
рада покрајинске управе и радни односи запослених у органима 
покрајинске управе као и аката донетих у поступку примене ових 
прописа.

Члан 19. 

Унутрашњи управни надзор се врши преко покрајинског упра-
вног инспектора.

Покрајински управни инспектор је запослено лице у органима 
покрајинске управе са завршеним правним факултетом и најмање 
пет година радног искуства у пословима управе.

Изглед и садржај обрасца легитимације покрајинског управног 
инспектора прописује покрајински секретаријат надлежан за по-
слове управе.

Члан 20. 

У оквиру унутрашњег управног надзора покрајински управни 
инспектор:

- остварује непосредан увид у рад органа покрајинске уп-
раве у погледу поштовања прописа и аката донетих на 
основу тих прописа;

- уколико констатује недостатке и неправилности оставља 
примерен рок за њихово отклањање у складу са његовим 
инструкцијама,

- решењем наређује отклањање недостатака и неправил-
ности које нису отклоњене  у остављеном року,

- обавештава Покрајинску владу преко покрајинског се-
кретаријата надлежног за послове управе о неспро-
вођењу изречене мере.

Против решења покрајинског управног инспектора ор-
ган покрајинске управе може изјавити приговор руководиоцу 
покрајинског секретаријата надлежног за послове управе, у року 
од 8 дана од дана достављања решења.

Акти покрајинске управе

Члан 21.

Ради извршавања закона, других прописа и општих аката Ре-
публике Србије, прописа Скупштине и Покрајинске владе, орга-
ни покрајинске управе доносе управне прописе и решења, кад су 
за то овлашћени тим актима.

Акте из става 1. овог члана доноси руководилац органа 
покрајинске управе.

Члан 22.

Управни прописи су правилник, наредба и упутство.
Правилником се разрађују поједине одредбе покрајинских 

скупштинских одлука и других општих аката Скупштине и 
покрајинске уредбе и одлуке Покрајинске владе.

Наредбом се, ради извршавања појединих одредби закона и 
других прописа, наређује или забрањује поступање у одређеном 
случају који има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и вршење послова органа 
покрајинске управе.

Управним прописом не могу се утврдити права и обавезе која 
нису утврђена законом или покрајинском скупштинском одлу-
ком.

Члан 23.

Решењем се одлучује о појединачним стварима у складу са 
прописима.

Члан 24.

Правилнике и упутства који су од интереса за више органа 
покрајинске управе доносе руководиоци тих органа, споразумно, 
кад су за то овлашћени прописом Скупштине или Покрајинске 
владе.

Члан 25.

Канцеларијско пословање органа покрајинске управе обухвата 
евидентирање, чување, класификовање и архивирање материјала 
примљеног и насталог у раду органа покрајинске управе, као и 
друга питања везана за њихово пословање.

Покрајинска влада уређује канцеларијско пословање из става 
1. овог члана.

Службена употреба језика и писама

Члан 26. 

У свом раду покрајинска управа обезбеђује службену употребу 
српског језика, ћириличког и латиничког писма, мађарског, сло-
вачког, хрватског, румунског и русинског језика и њихових писа-
ма, у складу са законом, Статутом и покрајинском скупштинском 
одлуком.

Запослена лица у органима покрајинске управе дужна су да 
знају српски језик, а језик мањинске националне заједнице који 
је у службеној употреби ако је то утврђено актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места.

Провера знања српског језика се обавља, у случају да српски 
језик није матерњи језик запосленог лица у органима покрајинске 
управе и ако основно, средње или високо образовање није стече-
но на територији Републике Србије, односно на српском језику, на 
начин утврђен актом Покрајинске владе.

Провера знања језика мањинске националне заједнице који 
је у службеној употреби или других језика који су утврђени ак-
том о систематизацији ближе се уређује посебном покрајинском 
скупштинском одлуком.

Члан 27.

Писана комуникација између органа покрајинске управе и дру-
гих органа, организација и установа, као и страних физичких и 
правних лица води се на српском језику и ћириличком писму.
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Изузетно, ако се орган, организација и установа, као и страно 
физичко и правно лице писаним путем обрате на језику мањинске 
националне заједнице из члана 26. став 1. ове одлуке или на неком 
страном језику, орган покрајинске управе коме је писмено упуће-
но обезбедиће његово превођење и може одговорити на језику и 
писму на коме је писмено поднето.

Члан 28.

Ако се странка у писаној или усменој форми обрати органу 
покрајинске управе на једном од језика који су у службеној упо-
треби у њиховом раду, они су дужни да одговоре на том језику.

У односу на службену употребу језика у управном поступку 
који се води пред органом покрајинске управе, примењују се од-
говарајуће одредбе закона који уређује управни поступак.

Члан 29.

Писана комуникација између запосленог и органа покрајинске 
управе води се на српском језику и ћириличком писму.

Ако се ради о остваривања права запосленог из радног односа, 
запослени има право да користи свој матерњи језик ако је тај језик 
у службеној употреби.

Члан 30.

Запослени у органима покрајинске управе међусобну службе-
ну комуникацију обављају на језику који сви учесници разговора 
разумеју и говоре.

Члан 31.

Органи покрајинске управе у случају да нису оспособљени за 
комуникацију на одговарајућем језику могу користити услуге 
службе за превођење у саставу покрајинског секретаријата на-
длежног за послове управе.

Члан 32.

Органи покрајинске управе су дужни да обезбеде финансијске, 
техничке услове и људске ресурсе ради обезбеђивања службене 
употребе језика и писама из члана 26. став 1. ове одлуке.

Покрајинска влада својим актом ближе уређује критеријуме 
утврђивања висине финансијских средстава, као и организаци-
оно-техничка питања од значаја за обезбеђивање службене упо-
требе језика и писама националних заједница из члана 26. став 1. 
ове одлуке.

Члан 33.

Покрајинска влада прати остваривање службене употребе је-
зика и писама у органима покрајинске управе и предузима мере у 
циљу обезбеђивања језичке равноправности.

Запослена лица у органима покрајинске управе 

Члан 34.

Запослена лица у органима покрајинске управе обављају по-
слове из делокруга тог органа, као и пратеће помоћно-техничке 
послове.

Поједина питања из области радних односа постављених и за-
послених лица у органима покрајинске управе уређују се у скла-
ду са законом, актом Покрајинске владе.

2. УРЕЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ

Покрајински секретаријат

Члан 35.

Покрајински секретаријати се образују за вршење послова 
покрајинске управе у једној или више међусобно повезаних об-
ласти.

Покрајинским секретаријатом руководи покрајински секретар.

Покрајински секретар

Члан 36.

Покрајински секретар је члан Покрајинске владе задужен за 
руковођење покрајинским секретаријатом.

Покрајински секретар представља покрајински секретаријат, 
организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, 
доноси акта за која је овлашћен и одлучује о правима, дужности-
ма и одговорностима запослених.

Заменик покрајинског секретара

Члан 37. 

Покрајински секретар може имати заменика кога бира 
Скупштина на мандат од четири године.

Престанком мандата Покрајинске владе мандат престаје и за-
менику покрајинског секретара.

Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секре-
тара и помаже покрајинском секретару у оквиру овлашћења која 
му он одреди.

У случају дуже спречености покрајинског секретара, што тре-
ба да констатује Покрајинска влада, заменик замењује одсутног 
покрајинског секретара.

Покрајински секретар може овластити заменика покрајин-
ског секретара да присуствује и учествује у раду на седницама 
Покрајинске владе без права гласа.

Подсекретар покрајинског секретаријата

Члан 38. 

Покрајински секретаријат може да има подсекретара који за 
свој рад одговара покрајинском секретару.

Подсекретар помаже покрајинском секретару у управљању 
кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима 
и у усклађивању рада унутрашњих јединица покрајинског секре-
таријата и сарађује са другим органима.

Подсекретара поставља Покрајинска влада на четири године на 
предлог покрајинског секретара.

Помоћник покрајинског секретара

Члан 39. 

У покрајинском секретаријату могу се постављати помоћници 
покрајинског секретара.

Помоћник покрајинског секретара руководи заокруженом об-
лашћу рада покрајинског секретаријата за који се образује сектор 
и за свој рад одговара покрајинском секретару.

Помоћника покрајинског секретара поставља Покрајинска вла-
да на четири године на предлог покрајинског секретара.

Посебан саветник покрајинског секретара

Члан 40.

Покрајински секретар може имати посебног саветника.
Посебан саветник покрајинског секретара по налогу покрајин-

ског секретара припрема предлоге, сачињава мишљења и врше 
друге послове за покрајинског секретара.

Права и обавезе посебног саветника покрајинског секретара 
уређују се уговором, према општим правилима грађанског права, 
а накнада за рад према мерилима које одреди Покрајинска влада.

Број посебних саветника покрајинског секретара одређује се 
актом Покрајинске владе за сваки покрајински секретаријат.

Покрајинске посебне управне организације

Члан 41. 

Покрајинске посебне управне организације образују се за оба-
вљање стручних и са њима повезаних извршних послова.
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Покрајинске посебне управне организације су заводи и дирек-
ције, а могу се прописом одредити и другачији називи.

У оснивачком акту организације из става 2. овог члана изричи-
то се назначава да је реч о покрајинској посебној управној органи-
зацији која послове из свог делокруга и јавна овлашћења обавља у 
складу са прописима којима се уређује рад покрајинске управе.

Покрајинском посебном управном организацијом руководи 
директор кога поставља Покрајинска влада на период од чети-
ри године на предлог председника Покрајинске владе. Директор 
покрајинске посебне управне организације одговара Покрајин-
ској влади.

Покрајински управни окрузи

Члан 42.

У циљу вршења појединих послова покрајинске управе ван 
места седишта органа покрајинске управе, оснивају се покрајин-
ски управни окрузи.

Оснивају се покрајински управни окрузи у следећим седишти-
ма:

- на територији Бачке у Суботици и Сомбору,
- на територији Баната у Кикинди, Вршцу, Панчеву и 

Зрењанину,
- на територији Срема у Сремској Митровици.

Покрајинска влада покрајинском уредбом уређује називе, под-
ручје, врсту послова, начин рада и руковођења покрајинских уп-
равних округа.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места

Члан 43.

Унутрашње уређење органа покрајинске управе уређује се пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места који је заснован на начелима која утврђује Покрајинска вла-
да својим актом.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у покрајинском секретаријату доноси покрајински 
секретар, а у покрајинској посебној управној организацији дирек-
тор.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места ступа на снагу давањем сагласности од стране 
Покрајинске владе.

Сукоб интереса

Члан 44. 

Заменик покрајинског секретара подлеже правилима о спреча-
вању сукоба интереса као и члан Покрајинске владе.

Постављена лица у органима покрајинске управе подлежу пра-
вилима о спречавању сукоба интереса.

3. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ

Покрајински секретаријати

Члан 45. 

Покрајински секретаријати су: 
1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-

вреду и шумарство, 
2. Покрајински секретаријат за образовање, управу и наци-

оналне заједнице; 
3. Покрајински секретаријат за културу и јавно информи-

сање, 
4. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну поли-

тику и демографију, 
5. Покрајински секретаријат за финансије, 
6. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу, 
7. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, 

8. Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој, 

9. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне си-
ровине, 

10. Покрајински секретаријат за спорт и омладину, 
11. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 

равноправност полова.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Члан 46. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, у складу са законом и Статутом, обавља послове 
покрајинске управе у области пољопривреде, водопривреде, шу-
марства, лова, сточарства, аквакултуре, пчеларства и ветери-
нарства, који се односе на припремање аката за Скупштину или 
Покрајинску владу којима се: доноси програм мера за подршку 
спровођења пољопривредне политике; прописују услови и на-
чин расподеле коришћења средстава остварених од коришћења 
пољопривредног земљишта; образује посебан буџет у који сe 
усмеравају средства од коришћења пољопривредног земљишта; 
оснива буџетски фонд за воде, шуме и ловство; утврђују стручни 
послови за унапређивање пољопривредне производње; оснивају 
и преузимају пољопривредне саветодавне службе и врше осни-
вачка права над њима; оснивају прогнозно-извештајне службе и 
врше оснивачка права над њима; предлажу надлежном министар-
ству услови извоза и увоза одређених пољопривредних произво-
да; доноси дугорочни програм мера за спровођење одгајивачког 
програма за територију АП Војводине и годишњи програм за ње-
гово спровођење; образује научно-стручни савет за сточарство; 
доносе, спроводе и надзиру редовне и ванредне мере одбране од 
спољних и унутрашњих вода; управља водним ресурсима и веш-
тачким и природним водотоцима на територији АП Војводине; 
доносе планска документа у области интегралног управљања во-
дама; оснива јавно предузеће за газдовање водама на територији 
АП Војводине и врше оснивачка права над њим; оснива јавно 
предузеће за газдовање шумама на територији АП Војводине и 
врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство обавља и послове прописане законима из области 
пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, сточарства, аква-
културе, пчеларства и ветеринарства, када је тим законима про-
писано да послове обавља надлежан орган аутономне покрајине.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство обавља као поверене оне послове државне управе, 
који су законима из става 2. поверени покрајинским органима 
управе.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство прима и обрађује документацију за доделу подсти-
цајних и других средстава из буџета АП Војводине у области 
пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде и сточарства.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство обавља извршне, стручне и развојне послове 
покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из 
става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзи-
ре и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач 
АП Војводина.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство обавља и друге послове када му је то законом, 
покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом по-
верено.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Члан 47. 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, 
у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске 
управе у области културе, заштите културних добара, кинема-
тографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке де-
латности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у 
области културе, као и заштите права интелектуалне својине у 
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области културе, који се односе на припремање аката Скупшти-
не или Покрајинске владе којима се: утврђују потребе и интерес 
грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују 
потребе и интерес у области културе мањинских националних 
заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; ос-
нивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге 
установе у области културе и врше оснивачка права над њима; 
предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије 
за територију АП Војводине; утврђује програм културног раз-
воја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја 
Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак 
њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим 
областима културе, односно за посебан допринос у области кул-
турног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо 
и текуће одржавање, односно финансирање дела програма уста-
нова културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, 
критеријуми и поступак доделе средстава за установе и органи-
зације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју 
културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој кул-
туре припадника мањинских националних заједница и припрема 
аката којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо 
и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују 
допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библи-
отеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом 
Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и По-
зоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за поче-
так рада и обављање делатности установа заштите на територији 
АП Војводине; оснивају установе у области заштите културних 
добара осим Библиотеке Матице српске; врше оснивачка права 
у установама заштите и оснивачка права у погледу именовања 
директора и чланова управног и надзорног одбора установа кул-
туре, чији се рад, одржавање и програми финансирају у целости 
или већим делом из буџета АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе 
и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У 
областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад устано-
ва и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање у 
области културе остварује међурегионалну сарадњу у области 
културе на пројектима од интереса за развој културе на терито-
рији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање у 
области заштите културних добара: покреће поступак за утврђи-
вање непокретних културних добара на територији АП Војводине; 
утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других 
радова на непокретним културним добрима, када за територију 
АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује за-
вод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року 
Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду 
о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с терито-
рије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију 
за предузимање мера техничке заштите и других радова на не-
покретним културним добрима, када пројекат и документацију 
израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП 
Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистич-
ких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни 
орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање у 
области заштите културних добара, кинематографије, задужби-
на, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања пуб-
ликација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и 
сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу 
са законом, обавља поверене послове државне управе који су за-
коном поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, у 
складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске упра-
ве у области јавног информисања и радиодифузије, који се односе 
на припрему аката за Скупштину или Владу АП Војводине који-
ма се: уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни ин-
терес грађана АП Војводине; доноси стратегија развоја у области 
јавног информисања; прати и утврђује стање у области јавног ин-
формисања и обављају послови који се односе на унапређивање 
и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине 

– обезбеђивањем  средстава и других услова за унапређивање 
делатности у области јавног информисања; обезбеђују средства 
или други услови за рад јавних гласила на језицима мањинских 
националних заједница; обезбеђује део средстава или других ус-
лова за несметано коришћење права лица с посебним потреба-
ма; бирају чланови Програмског одбора Радиодифузне установе 
Војводине.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе 
и врши надзор ради спровођења прописа из става 6. овог члана. У 
областима из свог делокруга, секретаријат прати, надзире и пома-
же рад установа и јавних служби.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање: 
обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада 
покрајинских органа и организација; прати јавна гласила и елек-
тронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја 
и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини; издаје 
акредитације новинарима, фоторепортерима и ТВ сниматељима 
и обезбеђује услове за њихов рад. Покрајински секретаријат за 
културу и јавно информисање у области јавног информисања и 
радиодифузије, у складу са законом, обавља поверене послове др-
жавне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
остварује сарадњу с републичким органима и органима локал-
не самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, 
покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом по-
верено.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Члан 48. 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију, у складу са законом и Статутом, обавља послове 
покрајинске управе у области здравства, који се односе на при-
прему аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: 
уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравстве-
ном осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фар-
мацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за 
обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за 
грађане на територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање 
и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса 
за грађане АП Војводине; доносе посебни програми здравстве-
не заштите за поједине категорије становништва, односно врсте 
болести које су специфичне за АП Војводину, а за које није донет 
посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; до-
носи посебан програм из области јавног здравља за територију 
АП Војводине; оснивају здравствене установе (опште болни-
це, специјалне болнице, клинике, институти, клинички центар, 
завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију 
крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права 
над њима; предлаже план мреже здравствених установа за тери-
торију АП Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели 
здравствених установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују 
недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у 
здравственој установи чији је оснивач; утврђују недељни распо-
ред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених уста-
нова и приватне праксе на територији АП Војводине за време епи-
демије и отклањања последица проузрокованих елементарним и 
другим већим непогодама и ванредним приликама на територији 
АП Војводине; утврђује минимум процеса рада за време штрајка 
здравствених установа на територији АП Војводине; оснива 
Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; предла-
же директор Покрајинског завода за здравствено осигурање.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну полити-
ку и демографију обавља извршне, стручне и развојне послове 
покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из 
става 1. овог члана. У области свог делокруга, прати и помаже рад 
здравствених установа чији су оснивачи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију: даје предлог министру надлежном за послове здра-
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вља за утврђивање броја приправника у здравственим установа-
ма са седиштем на територији АП Војводине, које су здравствене 
установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на 
годишњем нивоу; даје предлог министру надлежном за послове 
здравља за план развоја кадра у здравству за установе које се 
налазе на територији АП Војводине; даје предлог министру на-
длежном за послове здравља за утврђивање референтних здрав-
ствених установа за поједине области здравствене делатности на 
територији АП Војводине; даје мишљење на предлог за добијање 
назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и 
дипломиране фармацеуте са територије АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију сарађује са хуманитарним и стручним организа-
цијама, савезима и удружењима у области здравства, формира 
базе података из области здравства, прати рад здравствене служ-
бе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију у области санитарног надзора, у складу са законом, 
обавља поверене послове државне управе, који су законом пове-
рени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију, у складу са законом и Статутом, обавља посло-
ве покрајинске управе у области социјалне заштите, заштите 
породице и деце, трудница, мајки током породиљског одсуства, 
самохраних родитеља с децом, омладине и старих, правне заш-
тите породице и старатељства, пензијског осигурања, борачке и 
инвалидске заштите и цивилних инвалида рата, који се односе на 
припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима 
се: уређују питања од покрајинског значаја; уређују, у складу с 
материјалним могућностима, повољнији услови за остварење со-
цијалне заштите ако је претходно у свом буџету за то обезбедиo 
средства; утврђује и обезбеђује виши степен заштите породице, 
права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и са-
мохраних родитеља с децом, у складу с програмом демографског 
развоја АП Војводине с мерама за његово спровођење; оснивају 
установе социјалне заштите за смештај корисника и врше осни-
вачка права над њима; оснива Покрајински завод за социјалну 
заштиту; доноси Програм унапређивања социјалне заштите; 
доноси програм демографског развоја АП Војводине с мерама за 
његово спровођење; даје мишљење на предлог одлуке о мрежи 
установа социјалне заштите за смештај корисника који доноси 
Република Србија, у делу који се односи на мрежу установа на те-
риторији АП Војводине; даје сагласност на именовање директора 
центара за социјални рад на територији АП Војводине; предлаже 
директор Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну полити-
ку и демографију обавља извршне, стручне и развојне послове 
покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из 
става 6. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, над-
зире и помаже рад установа, фондова и јавних служби чији је ос-
нивач АП Војводина и сарађује са организацијама и удружењима 
грађана.”

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију прати примену конвенција које се односе на зашти-
ту деце, планирање породице; обезбеђује средства за реализацију 
програма унапређивања социјалне заштите, заштите породице, 
самохраних родитеља са децом, за реализацију програма и ак-
тивности инвалидских, социјално-хуманитарних организација и 
удружења грађана, којима се доприноси унапређивању социјал-
но-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и соција-
лизацији инвалида и других лица у стању социјалне потребе.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију утврђује испуњеност услова за почетак рада и оба-
вљање делатности установа социјалне заштите за смештај ко-
рисника и Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију прати стање и предлаже мере у области обезбеђи-

вања социјалне сигурности избеглих, прогнаних и расељених 
лица; прати спровођење програма демографског развоја АП 
Војводине; предузима активности на планирању породице и 
предлаже мере за подстицање рађања деце у АП Војводини.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију у области социјалне заштите, правне заштите поро-
дице и старатељства, друштвене бриге о деци, борачке и инва-
лидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, у складу са 
законом, обавља поверене послове државне управе, који су зако-
ном поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију обавља и друге послове када му је то законом, 
покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом по-
верено.

Покрајински секретаријат за финансије

Члан 49. 

Покрајински секретаријат за финансије, у складу са законом 
и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области фи-
нансија и економије, као и послове буџета и трезора у складу са 
законом.

Покрајински секретаријат за финансије: врши послове фискал-
не и макроекономске анализе; прати систем јавних прихода и јав-
них расхода, као и законску регулативу којом су они уведени и по 
потреби покреће иницијативу за њихову измену; прати наплату 
јавних прихода на територији АП Војводине и анализира фискал-
ни потенцијал општина и градова и о томе извештава Покрајин-
ску владу; прати анализира положај региона на основу економ-
ских и других показатеља, сарађује са Националном агенцијом за 
регионални развој и с регионалним развојним агенцијама; учес-
твује у међурегионалној сарадњи и сарадњи са одговарајућим те-
риторијалним заједницама других држава, с циљем привлачења 
страних инвестиција, прибављања донација и других облика 
развојне помоћи и усклађује активности у области обезбеђивања, 
коришћења и праћења реализације инвестиција и других облика 
помоћи.

Покрајински секретаријат за финансије врши буџетску ин-
спекцијску контролу законитог и наменског трошења средстава 
буџета АП Војводине; контролише примене закона у области 
материјалног финансијског пословања и наменског законитог 
коришћења средстава корисника буџетских средстава, организа-
ција, предузећа, правних лица и других субјеката одређених зако-
ном којима се уређује буџетски систем. Покрајински секретаријат 
за финансије припрема акте за Скупштину и Покрајинску владу 
у оквиру своје надлежности и обавља и друге послове одређене 
законом, Статутом и другим прописима.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Члан 50. 

Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-
не заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове 
покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег 
образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног 
образовања одраслих и образовања мањинских националних 
заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину 
или Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајин-
ског значаја у области предшколског, основног и средњег обра-
зовања и васпитања; оснивају установе предшколског, обавезног 
основног и средњег образовања и васпитања на територији АП 
Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од 
покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују 
начин и поступак расподеле места у домовима; ближе уређују 
питања од покрајинског значаја у погледу организованог и инсти-
туционалног образовања изван школског система, ради стручног 
оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; 
ближе уређује и обезбеђује остваривање права мањинских наци-
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оналних заједница на образовање на матерњем језику на нивоу 
предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајин-
ске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. 
овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и по-
маже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводи-
на.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице у области предшколског, основног и средњег 
образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним 
за послове образовања у поступку формирања школске управе; 
споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и нас-
тавна средства за поједине предмете од интереса за мањинске 
националне заједнице; споразумно с надлежним министром, 
доноси наставне планове и програме из појединих предмета од 
интереса за мањинске националне заједнице и утврђује услове и 
начин организовања наставе на језицима мањинских национал-
них заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике 
мањинских националних заједница; даје мишљење у поступку 
доношења наставних планова и програма и доноси наставне про-
граме за језике мањинских националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице у области предшколског, основног и средњег образо-
вања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, 
обавља поверене послове државне управе, који су законом пове-
рени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-
не заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове 
покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупшти-
ну или Покрајинску владу којима се: уређују покрајински изборни 
систем, организација и рад покрајинске управе; утврђују додатна 
права у области у области службене употребе језика и писама 
мањинских националних зајeдница; ближе уређује садржина 
и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне 
самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на 
територији АП Војводине; утврђује стратегија развоја интер-
културализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и 
суживота националних заједница које живе на територији АП 
Војводине; уређује остваривање права у области људских права 
и права мањинских националних заједница и утврђују додатна 
права; обезбеђују финансијска средства за финансирање, односно 
суфинансирање: националних савета националних мањина, уд-
ружења и организација мањинских националних заједница, цр-
кава и верских заједница, као и унапређивање остваривања права 
мањинских националних заједница с територије АП Војводине, 
зајемчених Уставом, законом, Статутом и другим покрајинским 
прописом; уређује употреба назива АП Војводине у називу удру-
жења; уређује провера знања језика који се користе у раду органа 
и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат 
за образовање, управу и националне заједнице припрема и акта 
чије припремање није у делокругу других покрајинских органа 
управе.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајин-
ске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. 
овог члана. У областима из свог делокруга, припрема акта за 
Скупштину или Покрајинску владу, којима се оснивају организа-
ције и јавне службе и врше оснивачка права над њима, те прати, 
надзире и помаже њихов рад.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном 
систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нор-
мативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање). Стара 
се о објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајин-
ске владе и покрајинских органа управе. Врши унутрашњи уп-
равни надзор.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-
не заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и 
других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на 
језике мањинских националних заједница и обрнуто, као и пре-
вођење са светских језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-
не заједнице прати и сагледава стање у области вера, цркава и 
верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере 
којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном ин-
тересу.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите 
и остваривања људских и мањинских права, предлаже предузи-
мање мера у тој области и предузима те мере.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице у области службене употребе језика и писама, 
правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, 
експропријације и печата, у складу са законом, обавља поверене 
послове државне управе, који су законом поверени органима АП 
Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајин-
ском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу

Члан 51. 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу, у складу са законом, Статутом и утврђеном спољ-
ном политиком Републике Србије, обавља послове покрајинске 
управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање 
односа АП Војводине с другим регијама, међународним органи-
зацијама и институцијама које окупљају регионе, посебно АЕР, 
АЕБР, Еурорегион Дунав–Криш–Мориш–Тиса; праћење међуре-
гионалних односа и сарадње са другим регијама и њихов развој; 
учествовање у припреми и праћењу спровођења међурегионал-
них споразума; припрему учешћа представника АП Војводине 
на међурегионалним конференцијама; израду, прикупљање, чу-
вање и објављивање информација о међурегионалној сарадњи 
АП Војводине; координацију и промовисање сарадње органа 
покрајинске управе и органа локалне самоуправе у области 
остваривања међурегионалне, прекограничне и транснационалне 
сарадње, у односима са Европском комисијом и другим стручним 
телима Европске уније, као и сарадњу с регионима из држава чла-
ница, кандидата и потенцијалних кандидата у процесу европских 
интеграција, а у сарадњи с Канцеларијом за европске интеграције 
Владе Републике Србије и Министарством спољних послова; 
стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из 
средстава фондова Европске уније, донација и других облика раз-
војне помоћи; координацију активности свих покрајинских орга-
на управе у процесу програмирања инструмената Европске уније 
који обухватају АП Војводину; рад на обезбеђивању средстава за 
суфинансирања и предфинансирање пројеката; учешће у актив-
ностима на припреми и спровођењу макрорегиналних стратегија, 
посебно Стратегије Европске уније за Дунавски регион; учест-
вовање у оснивању канцеларија или других облика  преко којих 
ће се остваривати сарадња са одговарајућим територијалним 
заједницама и јединицама локалне самоуправе других држава 
у оквиру спољне политике Републике Србије; праћење оствари-
вања дипломатских и конзуларних активности на територији АП 
Војводине и предузимање активности на oстваривању уговорних 
обавеза у области дипломатских и конзуларних односа; обез-
беђење и вођење службене евиденције о издатим дипломатским 
и службеним пасошима и визама; предузимање мера ради при-
влачења инвестиција у Покрајину и мере којима се даје подршка 
за оснивање компанија и изградњу инфраструктуре неопходне 
за новонастале компаније; остваривање сарадње са Агенцијом 
за равномеран регионални развој Аутономне Покрајине Војво-
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дине; обављање послова покрајинске управе, у области локалне 
самоуправе, који се односе на припремање аката за Покрајинску 
владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање 
скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП 
Војводине; давање претходне сагласности скупштини једини-
це локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом 
утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, 
градских четврти, заселака и других делова насељених места на 
територији јединице локалне самоуправе; вршење надзора над 
законитошћу рада и аката органа јединица локалне самоуправе 
на територији АП Војводине у сарадњи са ресорно надлежним 
покрајинским органима управе. 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу: прати примену прописа о непосредном учешћу 
грађана у остваривању локалне самоуправе, анализира спрове-
дене локалне изборе и о томе обавештава Покрајинску владу и 
Скупштину АП Војводине; усклађује и подстиче сарадњу АП 
Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији; 
прати и анализира стања у области локалне самоуправе и – на 
основу утврђеног – пружа стручну помоћ јединицама локалне са-
моуправе; предлаже и подржава мере у области изградње система 
локалне самоуправе и месне самоуправе, међуопштинског пове-
зивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне 
администрације; прати остваривања месне самоуправе у једини-
цама локалне самоуправе; припрема извештаје и информације и 
предлаже програме и планове развоја из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, обавља и друге послове када му је то законом 
,покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом по-
верено.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине

Члан 52. 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља 
послове покрајинске управе у области просторног и урбанистич-
ког планирања и изградње објеката, који се односе на припремање 
аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: израђују, 
доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; 
израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и 
просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности 
програма имплементације просторног плана Републике Србије 
за територију АП Војводине, регионалних просторних планова 
и просторних планова подручја посебне намене и прате њихово 
спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистич-
ко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине обавља извршне, стручне и развојне посло-
ве покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење пропи-
са из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, 
надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је 
оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства 
за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправа-
ма за израду просторне и урбанистичке документације, техничке 
документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних 
и невладиних организација из области просторног планирања, 
урбанизма, архитектуре и градитељства; врши стручну контро-
лу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних 
планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; 
даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и до-
ношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне 
самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећи-
ну чланова комисије за стручну контролу просторних и урба-
нистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у 
обављању стручне контроле техничке документације објеката за 

које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој 
комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на терито-
рији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које 
образује министар надлежан за послове урбанизма и грађевинар-
ства и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције 
за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине у области просторног и урбанистичког 
планирања, изградње објеката и становања, у складу са законом, 
обавља поверене послове државне управе, који су законом пове-
рени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља 
послове покрајинске управе у области заштите животне средине, 
који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајин-
ску владе којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси 
програм заштите животне средине за територију АП Војводине; 
доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и 
планови и програми управљања природним ресурсима и добри-
ма; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту 
природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање уг-
рожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам градитељство и зашти-
ту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове 
покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из 
става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзи-
ре и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији 
је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту 
природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обез-
беђује континуалну контролу и праћење стања животне средине 
(мониторинг); даје услове за обезбеђење мера и услова заштите 
животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и до-
ношење просторних и урбанистичких планова, а на основу ус-
лова и мишљења надлежних стручних организација; учествује 
у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и 
других планова (планови уређења и основе коришћења пољопри-
вредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне 
основе и програми унапређивања рибарства на рибарским под-
ручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине у области унапређивања животне средине, 
рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, 
у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, 
који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински 
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне сре-
дине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском 
скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Члан 53. 

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у скла-
ду са законима који дефинишу ове области и Статутом, обавља 
послове покрајинске управе у области науке, технолошког развоја 
и високог образовања и студентског стандарда, који се односе на 
припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима 
се: оснивају, односно суоснивају научни институти и истражива-
чкоразвојни центри и врше оснивачка права над њима; уређују 
питања од покрајинског значаја у високом образовању; предлаже 
члан Националног савета за високо образовање; уређују питања 
од покрајинског значаја у области студентског стандарда.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у 
складу са Програмом од општег интереса за Републику Србију, 
обавља послове покрајинске управе у вези са: решавањем стамбе-
ног питања младих, наставних и научних радника; подстицањем 
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међународне сарадње и иновационе делатности; обезбеђивањем 
финансијских средстава за суфинансирање посебних програма 
иновационе делатности и инфраструктуре на територији АП 
Војводине; суфинансирањем програма Огранка Српске академије 
наука и уметности у Новом Саду, Матице српске, Матице словач-
ке и других установа које обављају научноистраживачку делат-
ност, а значајне су за АП Војводину; обезбеђивањем средстава 
за суфинансирање програма основних истраживања и програма 
истраживања у области технолошког развоја у АП Војводини, за 
суфинансирање учешћа научноистраживачких радника и студе-
ната на научним скуповима и усавршавањима у иностранству и 
за организацију научних скупова на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој оба-
вља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе у 
областима из свог делокруга и прати, надзире и помаже рад уста-
нова и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у об-
ласти високог образовања и студентског стандарда, у складу са 
законом, обавља поверене послове државне управе, који су зако-
ном поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој обавља 
и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштин-
ском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине

Члан 54. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске 
управе у области енергетике, који се односе на припремање аката 
за Скупштину или Покрајинску владу којима се: предлаже део 
Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републи-
ке Србије за територију АП Војводине; на основу утврђених го-
дишњих потреба за енергијом односно енергентима, исказаним 
на месечном нивоу, које је неопходно обезбедити ради поузданог, 
сигурног и квалитетног снабдевања крајњих купаца, уз уважа-
вање потреба за рационалном потрошњом енергије и енергената 
за територију АП Војводине, достављају подаци за израду Енер-
гетског биланса; планирају потребе за енергијом на територији 
АП Војводине, као и услови и начин обезбеђивања неопходних 
енергетских капацитета, у складу са Стратегијом развоја енерге-
тике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе 
ради спровођења прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
прати: сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и 
примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвести-
ционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, 
деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електри-
чне енергије, гео-термалних и минералних вода и свих видова 
обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рацио-
нално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике 
и минералних сировина и функционисање енергетског система, 
производње и потрошње свих видова енергије и обавља послове 
у вези с безбедним цевоводним транспортом гасовитих и течних 
угљоводоника.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сиро-
вине у области енергетике, рударства, геолошких истраживања 
и опреме под притиском, у складу са законом, обавља поверене 
послове државне управе, који су законом поверени органима АП 
Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сиро-
вине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском 
скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Члан 55. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у складу са за-
коном и Статутом, обавља послове покрајинске управе у обла-
сти спорта и омладине, који се односе на припремање аката за 
Скупштину или Покрајинску владу којима се уређују питања од 
покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у 
вези са интересом младих. У области спорта: обезбеђује оствари-
вање потреба и интереса грађана у области спорта утврђених за-
коном; утврђује спортске објекте и програме међународних спорт-
ских такмичења значајних за АП Војводину, оснива организације 
за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводи-
ну и врши оснивачка права над њима; ближе уређује услове за 
обављање спортских делатности организација у области спорта 
и коришћење јавних спортских терена; утврђује преко којих се 
покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси 
грађана на територији АП Војводине, када је у једној спортској 
грани регистровано више покрајинских гранских спортских саве-
за и утврђује које спортске гране су посебно значајне за АП Војво-
дину; води евиденције у области спорта; утврђује испуњеност ус-
лова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за 
рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт 
и медицину спорта и других организацију у области спорта.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља из-
вршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врше 
инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спор-
та. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад 
установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подр-
жава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних 
канцеларија за младе; оснива и координира рад Савета за младе 
АПВ, у складу са законом; припрема програме и предлаже мере 
за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом 
политике за младе; подржава пројекте из области које значајне 
за младе; предлаже установљавање награда из области спорта и 
омладине, награђује спортисте за остварене спортске резултате, 
додељује стипендије перспективним спортистима, те награђује 
даровиту и успешну децу и омладину у АП Војводини и контину-
ирано подржава њихов развој.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у области спор-
та, у складу са законом, обавља поверене послове државне упра-
ве, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља друге 
послове када му је то законом, покрајинском скупштинском од-
луком или другим прописом поверено.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова 

Члан 56. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова, у складу са законом и Статутом, обавља послове 
покрајинске управе у области привредног и регионалног развоја, 
туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занат-
ства, друмског, речног и железничког саобраћаја, сајмова и других 
привредних манифестација, који се односе на припремање аката 
за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обез-
беђује равномерни регионални развој у области привреде; осни-
вају организације које се баве успостављањем равномерног реги-
оналног развоја у области привреде и врше оснивачка права над 
њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионал-
ног развоја у области привреде; уређују питања од покрајинског 
значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; 
утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже прогла-
шење туристичког простора на територији АП Војводине, пред-
лаже члан Комисије за категоризацију туристичких места; осни-
ва Туристичка организација АП Војводине и друге организације 
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за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над 
њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балне-
олошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског 
значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномер-
ног привредног развоја; утврђују стари занати својствени под-
ручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и раз-
вој; уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и 
железничком саобраћају; уређује и обезбеђује начин управљања, 
заштите, одржавања и финансирања државних путева II реда на 
територији АП Војводине; уређује и обезбеђује унутрашња пло-
видба на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге при-
вредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, 
категоризација и начина рада сајамских центара; утврђује мрежа 
сајамских и других привредних манифестација на територији АП 
Војводине. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова прати спровођење програма, мера и активности за 
равномерни регионални развој; предлаже једног члана Тендерске 
и Аукцијске комисије када је субјект приватизације са територије 
АП Војводине; учествује у утврђивању политике у области теле-
комуникација и доношењу Стратегије развоја телекомуникација 
у Републици Србији, Плана намене радио фреквенцијских опсега 
и Плана расподеле радио фреквенција. 

 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-

ноправност полова у области туризма, друмског, речног и желез-
ничког саобраћаја и заштите ауторских и сродних права у про-
изводњи и промету робе, у складу са законом, обавља поверене 
послове државне управе који су законом поверени органима АП 
Војводине. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова обавља извршне, стручне и развојне послове 
покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у 
областима из свог делокруга; прати, надзире и помаже рад јавних 
предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војво-
дина. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова, у складу са законом и Статутом: обавља послове 
покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се одно-
се на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу и радна 
тела, те припрему информација за давање сагласности Покрајин-
ске владе у области рада и запошљавања; оснива фондове и дру-
га правна лица у тим областима и врши оснивачких права над 
њима; израђује предлог плана активне политике запошљавања 
у Покрајини; утврђује покрајински акциони план запошљавања; 
спроводи мере активне политике запошљавања у Покрајини, у 
складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања 
у АП Војводини; прати примену прописа и стратешких докуме-
ната из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на 
раду; предлаже измене и допуне прописа из наведених области; 
даје мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских аката 
у области рада и запошљавања; припрема одлуке о оснивању ор-
ганизација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; 
даје  правна мишљења и упутстава за примену законских прописа 
и других аката организацијама, установама, институцијама и 

грађанима; прати стање и примену прописа у области безбед-
ности и здравља на раду; предлаже активности и мере за реша-
вање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати 
стање и примену прописа у вези радно-правног статуса особа 
са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређење 
радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запо-
шљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих 
категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе по-
литике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање 
привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима 
власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи 
и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у обла-
сти рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада 
у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и 
препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје 
о њиховој примени; сарађује са међународним, регионалним 

и домаћим органима, организацијама и удружењима у области 
запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира 
рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског 
савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског саве-
та за безбедност и заштиту на раду и другим радним телима из 
области рада и запошљавања,  предлаже директора Покрајинске 
службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјал-
ног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални 
дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног 
партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајко-
ви, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјал-
но-екномским саветом и другим заинтересованом субјектима, 
покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне 
политике; иницира активности за хармонизацију радног и со-
цијалног законодавства са нормативно-институционалним ок-
виром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на 
подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послода-
ваца) за равноправно учешће о социјалном дијалогу; прати утицај 
макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, 
политика запошљавања) на функционисање социјалног дијало-
га у Покрајини; афирмише о предностима развијеног социјалног 
дијалога кроз константно информисање јавности о актерима, 
садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са 
синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и 
удружењима; учествује у решавању питања од значаја за оства-
ривање економских слобода и права запослених, материјалног и 
социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој 
културе преговарања и подстицања мирног решавања колектив-
них радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу 
и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежа-
вања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључи-
вања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и 
медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова, у складу са законом и Статутом, обавља 
послове покрајинске управе, који се односе на: припремање ана-
литичких и других материјала у вези с применом прописа из об-
ласти равноправности полова за Скупштину и Покрајинску вла-
ду; активности за унапређивање области равноправности полова 
у Покрајини; промоцију принципа једнаких могућности за жене 
и мушкарце; праћење стања и предлагање мера за унапређење 
положаја жена и остваривања политике једнаких могућности у 
Покрајини; праћење примене ратификованих конвенција и пре-
порука међународних организација у овој области; остваривање 
сарадње с невладиним организацијама, синдикатима и другим 
асоцијацијама и медијима; учествовање у раду радних тела 
Скупштине, Покрајинске владе и локалних самоуправа у обла-
сти равноправности полова; координацију доношења и измена 
законских  прописа  и других аката у области равноправности 
полова; предлагање и спровођење мера афирмативне акције ради 
побољшања економског и друштвеног положаја жена, нарочито 
рањивих група жена, као и елиминације насиља над женама и на-
сиља у породици; праћење рада савета, комисија и других радних 
тела из области равноправности полова; сарадњу с републичким  
и покрајинским органима управе и органима јединица локалне 
самоуправе из области равноправности полова; активности ка 
интегрисању принципа родне равноправности у све области рада 
покрајинских органа и пружање стручне подршке. Као поверени 
посао, обавља се надзор над применом Закона о равноправности 
полова на територији АП Војводине.

У Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, у складу са законом и Статутом, обављају 
се послови покрајинске управе који се односе на: имплемента-
цију и примену стратегија за интеграцију Рома и реализацију 
акционих планова на територији Покрајине; координацију раз-
личитих пројеката за интеграцију Рома на територији Покрајине; 
остваривање координације са ромским саветима у Покрајини и 
са одговарајућим организацијама и органима на међународном 
нивоу;  подстицање и унапређење женских и људских права Рома 
и Ромкиња на територији Покрајине; припремање аналитичке до-
кументације за планирање и програмирање активности у вези са 
интеграцијом Рома у Покрајини; остваривање сарадње и консул-
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тација са владиним и невладиним организацијама и органима у 
области интеграције Рома и унапређивања њиховог положаја; ре-
ализација пројеката који су засновани на циљевима дефинисаним 
у стратегијама и акционим плановима координирање примене и 
остваривања домаћих и међународних програма за интеграцију 
и унапређивање положаја Рома; организовање семинара, савето-
вања, округлих столова о питањима у вези са интеграцијом Рома; 
информационо-документациону делатност и вођење евиденција 
у погледу интеграције Рома на територији Покрајине; праћење и 
прикупљање информација у вези са мерама које се у Републици 
Србији и другим земљама предузимају ради унапређивања струч-
ног рада у погледу интеграције Рома, као и праћење оспособља-
вања и усавршавања стручњака у области интеграције Рома.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова обавља и друге послове када му је то законом, 
покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом по-
верено.”

 
4. ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ ПОКРАЈИНСКЕ 

СЕКРЕТАРИЈАТЕ

Равномерни регионални развој

Члан 57.

Покрајински секретаријати у оквиру свог делокруга обезбеђују 
равномерни и одрживи регионални развој АП Војводине и ста-
рају се о финансирању капиталних расхода.

Регионална и међуопштинска сарадња

Члан 58.

Покрајински секретаријати у оквиру свог делокруга у складу 
са Статутом и законом, остварују регионалну и међуопштинску 
сарадњу и старају се о њеном унапређењу.

Међурегионална сарадња

Члан 59. 

Покрајински секретаријати у оквиру свог делокруга у складу 
са Статутом и законом остварују међурегионалну сарадњу са те-
риторијалним заједницама и другим облицима аутономије дру-
гих држава и старају се о њеном унапређењу и обављају послове 
покрајинске управе који се односе на закључивање и примену 
међурегионалних споразума.

Покрајински секретаријати стварају услове за приступ и реали-
зацију пројеката који се финансирају из средстава претприступ-
них фондова ЕУ, донација и других облика помоћи из надлеж-
ности секретаријата.

Припрема, усвајање, односно предлагање техничких прописа

Члан 60.

Покрајински секретаријати у оквиру свог делокруга, обављају 
послове покрајинске управе који се односе на припрему, усвајање 
односно предлагање техничких прописа.

5. ОДНОС ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ 
ОРГАНИМА И ГРАЂАНИМА

Однос према Скупштини и Покрајинској влади

Члан 61.

Органи покрајинске управе обавезни су да Скупштини дају 
обавештења, објашњења и податке из свог делокруга.

Органи покрајинске управе врше послове у складу са смерни-
цама за рад које доноси Покрајинска влада.

Покрајинска влада усмерава и усклађује рад органа покрајинске 
управе у односу на: начин њиховог рада у примењивању покрајин-

ских скупштинских одлука и других општих аката Скупштине; 
примену прописа које доноси или предлаже Покрајинска влада; 
доношење прописа за које је овлашћен орган покрајинске управе; 
спровођење мера које се одреде у вршењу надзора над радом ор-
гана покрајинске управе.

Међусобни односи органа покрајинске управе

Члан 62.

Органи покрајинске управе међусобно сарађују у обављању 
послова од заједничког интереса, пружају податке и обавештења 
неопходна за рад, достављају списе и остварују друге облике 
заједничког рада и сарадње.

Органи покрајинске управе у припреми одлука и општих аката 
дужни су да прибаве мишљење и других заинтересованих органа 
покрајинске управе.

Руководиоци органа покрајинске управе када су овлашћени да 
споразумно доносе прописе, а не постигну споразум, о томе оба-
вештавају Покрајинску владу.

Односи органа покрајинске управе и органа локалне 
самоуправе

Члан 63.

Органи покрајинске управе и органи локалне самоуправе међу-
собно сарађују и обавештавају се о питањима од заједничког ин-
тереса.

Органи покрајинске управе пружају стручну помоћ органима 
локалне самоуправе у извршавању закона и покрајинских пропи-
са.

Односи према грађанима и правним лицима

Члан 64.

Органи покрајинске управе дужни су да, у оквиру својих права 
и дужности, грађанима омогуће несметано остваривање њихових 
права и обавеза, дају им потребне податке и обавештења, пружају 
им правну помоћ, сарађују са грађанима, поштују људску лич-
ност и чувају углед покрајинске управе.

Члан 65.

Органи покрајинске управе дужни су да разматрају представ-
ке, петиције и предлоге које им грађани подносе, да поступају по 
њима и о томе обавештавају грађане.

Физичка или правна лица могу се обратити органу покрајинске 
управе ради давања мишљења о примени одредаба покрајинских 
скупштинских одлука и других општих аката. Мишљења органа 
покрајинске управе нису обавезујућа.

Члан 66.

Грађанин који се уредно одазвао позиву органа покрајинске 
управе, а службена радња ради које је позван није обављена без 
његове кривице, има право на накнаду трошкова које је услед тога 
имао.

Грађанин који у време одређено за рад са странкама кривицом 
службеног лица није обавио посао ради кога је дошао и без позива 
органа, има право на накнаду трошкова.

О захтеву грађанина, као и о висини накнаде трошкова одлу-
чује орган покрајинске управе сходно одредбама прописа којима 
се одређује накнада трошкова сведоцима у управном поступку. 
Против решења органа покрајинске управе странка може уложи-
ти приговор његовом руководиоцу.

Накнада трошкова исплаћује се на терет средстава за финанси-
рање послова одговарајућег органа покрајинске управе.

Члан 67.

Ако службена радња није обављена услед пропуста службеног 
лица орган покрајинске управе има право обештећења према том 
лицу у висини исплаћене накнаде трошкова, према прописима о 
накнади штете.
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Члан 68.

Одредбе ове одлуке о односима органа покрајинске управе 
према грађанима примењују се и на односе према привредним 
субјектима, установама и другим правним лицима када органи 
покрајинске управе решавају о њиховим правима и обавезама, за-
снованим на закону или покрајинском пропису.

Однос покрајинске управе и Покрајинског омбудсмана

Члан 69.

Органи покрајинске управе су дужни да омогуће несметан 
приступ Покрајинском омбудсману подацима од интереса за 
остварење права грађана.

Органи покрајинске управе дужни су да размотре указивања, 
предлоге и препоруке Покрајинског омбудсмана који поступа у 
интересу грађана.

Ради омогућавања несметаног рада Покрајинског омбудсмана 
органи покрајинске управе су дужни да предузимају све потребне 
мере и активности.

6.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 70.

Ова Одлука објавиће се у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Одбор за прописе 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

1038.

На основу члана 21. и 22. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВојводине“,број 4/2010, 
4/2011, 20/2012 и 26/2012), а у вези са чланом 59. Закона о буџет-
ском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012)     покрајински секретар за финансије доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА

 НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

 НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак враћања 
неутрошених средстава која су, у складу са актом о буџету Ауто-
номне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), пре-
нета директним и индиректним корисницима буџетских средста-
ва АП Војводине до истека фискале године. 

Члан 2.

Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилни-
ка, врше директни и индиректни корисници буџетских средстава 
буџета АП Војводине закључно са 31. децембром за текућу фи-
скалну годину, на рачун - Извршење буџета АП Војводине, број 
840-30640-67.

 
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује 

се на Обрасцу СВС/апв - Спецификација враћених буџетских 
средстава/апв (у даљем тексту: Образац СВС/апв).

Члан 3.

Индиректни корисник буџетских средстава доставља директ-
ном кориснику спецификацију враћених буџетских средстава за 
текућу фискалну годину,  за средства која су пренета на подрачун 
за редовну делатност, на Обрасцу СВС/апв, најкасније до 10. јану-
ара наредне фискалне године.

Уколико су средства индиректном кориснику буџетских сред-
става пренета са апропијација два или више директних корисни-
ка буџетских средстава у обавези су да доставе Образац СВС/апв 
за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског 
корисника.

Образац СВС/апв је  приложен уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Директни корисник буџетских средстава сачињава збирну спе-
цификацију враћених буџетских средстава на обрасцу ЗСВС/апв 
који је  приложен уз овај правилник и чини његов саставни деo.

Члан 4.

За потребе изузимања из укупног износа неутрошених сред-
става за повраћај у републички буџет, индиректним корисницима 
другог нивоа власти потврде за неутрошена средства, пренета из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине, на обрасцу П1 издаваће 
се на писмени захтев од стране надлежног директног корисни-
ка буџета Аутономне Покрајине Војводине, који му је средства 
пренео .

Директни корисник је дужан да изврши  претходно сравњење 
података о пренетим средствима са рачуна извршења буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине са подацима у главној књизи  тре-
зора и да изврши проверу података из колоне 4 обрасца П1.

Члан 5.

Покрајински секретаријат за финансије-Сектор за трезор ће, 
након што утврди да су подаци из колоне 1-3 обрасца П1 усклађе-
ни са подацима из главне књиге трезора, потписом овлашћеног 
лица и овером печатом Покрајинског секретаријата за финансије 
потврдити сагласност на исте. 

Члан 6.

Директни корисник буџетских средстава након провере иска-
заног износа о пренетим и утрошеним средствима према прило-
женим спецификацијама утврђује износ неутрошених средстава 
са стањем на последњи дан фискалне године и печатом и потпи-
сом овлашћених лица  оверава потврду на обрасцу П1 индирект-
ном буџетском кориснику другог нивоа власти.

Члан 7.

У износ неутрошених средства за повраћај из члана 1. овог пра-
вилника, не спадају средства на рачуну редовног пословања ко-
рисника буџетских средстава са стањем на дан 31. децембар, која 
су пренета том кориснику од другог нивоа власти, као и остале 
уплате (накнаде за боловања, донације и слично).

Члан 8.

Директни корисник буџетских средстава за индиректне ко-
риснике из своје надлежности, уз збирну спецификацију неутро-
шених средстава, доставља потврду за део неутрошених средста-
ва са стањем на последњи дан фискалне године која су пренета 
од другог нивоа власти,  у циљу изузимања из укупног износа 
средстава за повраћај у покрајински буџет. Потврду на обрасцу 
П2 издаје надлежни орган другог нивоа власти који је извршио 
пренос средства.

Члан 9.

Обрасци П1 и П2 одштампани су уз овај правилник и чине ње-
гов саставни део.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доноше-
ња, а биће објављен у "Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине".

Покрајински секретаријат за финансије

Број: 102-401-2407/2012-03
Датум: 14.12.2012. године

Покрајински секретар
за финансије

Зоран Радоман,с.р.
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Образац СВС/апв

ЈББК (јединствени број  буџетског корисника)    
_________________________________________

Назив корисника буџетских средстава
_________________________________________________________________

Седиште  __________________________________________________

Адреса__________________________________________________________                                                                       

ПИБ
_____________________

Шифра надлежног  директног корисника буџетских средстава (ЈББК) _____________________

Назив директног корисника буџетских средстава који је извршио пренос средстава
_________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Број ___________________________

Ред бр. Неутрошена средства Конто
(4 цифре) износ

1. Неутрошена средства на последњи дан фискалне
 године (2+3+4)

2.

Неутрошена средства буџета АП Војводине

ОПИС

3.

Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти                                          

3.1. Република

3.2. Јединица локалне самоуправе                                                                                    

4. Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. и 3.)

5. Неутрошена средства за повраћај

6. Стање рачуна на последњи дан фискалне године

II РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Бројеви рачуна код Управе за трезор Назив рачуна Стање на последњи дан  
фискалне године



29. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 40 - Страна 1897

III  ЗБИРНИ ПОДАЦИ

Ред. бр.
Укупно неутрошена средства

износ

1. Неутрошена средства на последњи дан фискалне године (2+3+4)

2. Неутрошена средства буџета АП Војводине

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти

4. Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. и 3.)

5. Неутрошена средства за повраћај

6. Стање рачуна на последњи дан фискалне године

Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и да је обрачун састављен у складу 
са важећим прописима.

___________________________________

име и презиме одговорног лица

(штампаним словима)

Број:

Место и датум:
М. П.

________________________________________

потпис

Образац ЗСВС/апв

ЈББК (јединствени број буџетског корисника)
______________________

Назив директног корисника буџетских средстава АП Војводине 
_________________________________________________________________

Седиште
__________________________________________________________             

Адреса
_________________________________________________________________                       

ПИБ________________________

Назив индиректног корисника Јединствени број буџетског корисника  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

I РАЧУНИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Ред бр. Неутрошена средства Конто  (4цифре) износ

1. Неутрошена средства на последњи дан фискалне
 године (2+3+4)

2.

Неутрошена средства буџета АП Војводине
ОПИС

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти                                          

4. Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. И 3.)

5. Неутрошена средства за повраћај

6. Стање рачуна на последњи дан фискалне године

II РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Бројеви рачуна код Управе за трезор Назив рачуна Стање на последњи дан фискалне 
године

III  ЗБИРНИ ПОДАЦИ

Ред. бр. Укупно неутрошена средства
износ

1. Неутрошена средства на последњи дан фискалне године (2+3+4)

2. Неутрошена средства буџета АП Војводине

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти

4. Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. и 3.)

5. Неутрошена средства за повраћај

6. Стање рачуна на последњи дан фискалне године

Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и да је обрачун састављен у складу 
са важећим прописима.

___________________________________

име и презиме одговорног лица

(штампаним словима)

Број:

Место и датум: М. П.
________________________________________

потпис
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Образац  П 1

_________________________________________________________
                         (Назив директног корисника буџета АП Војводине)

П О Т В Р Д A  

Индиректном кориснику буџета (РС/ града/општине)............................  ЈББK .............................

Седиште.........................................адреса................................................

Број рачуна   840 .................................................  

Са рачуна буџета АПВ пренета су у фискалној години  средства  према следећим наменама:

Намена
(конто)

Намена
(опис)

Износ пренетих средстава 
према акту  о буџету АПВ за 

фискалну год.

Утрошено према приложеној 
документацији

до 31.12.фискалне године

Неутрошено
на последњи дан фискалне 

године

1 2 3 4 5

 С в е г а:

Потврда се издаје у циљу изузимања  из укупног износа неутрошених средстава у смислу члана 4. Правилника о начину и поступку 
преноса неутрошених буџетских средстава Републике Србује на рачун извршења буџета Републике Србије.

Да су подаци из колоне 1-3 тачни сагласан
Покрајински секретаријат за финансије

Сектор за трезор
....................................................................... 

Да су исказани подаци о пренетим, утрошеним и износу неутрошених средстава, на основу документације приложене од стране 
примаоца средстава тачни, оверава 

Надлежни  директни корисник буџета АПВ

.............................................................

Образац  П 2

______________________________________________________
                          (буџет Републике, града, општине)

_______________________________________________________
                              (назив директног корисника ) 

П О Т В Р Д А  

Индиректном кориснику буџета АПВ...........................................................    ЈББK ...........................

Седиште ....................................... адреса ...............................................

Број рачуна   840-.................................................  
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Са рачуна буџета пренета су у фискалној години  средства  према следећим наменама:

Намена
(конто)

Намена
(опис)

Износ пренетих средстава 
према акту о буџету за фи-

скалну годину

Утрошено према приложе-
ној документацији

до 31.12.фискалне године

Неутрошено
на последњи дан 
фискалне године

1 2 3 4 5

 С в е г а:

Потврда се издаје у циљу изузимања  из укупног износа неутрошених средстава у смислу члана 7. Правилника о начину и поступку 
преноса неутрошених буџетских средстава корисника буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војво-
дине 

Да су исказани подаци о пренетим и неутрошеним средствима, на основу документације приложене од стране примаоца средстава 
тачни, оверава 

Сагласан  надлежни трезор Директни корисник  буџета
.......................................................... (Република/ град/ општина)

................................................

1039.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници 
одржаној 12.12.2012. године, доноси:

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
 СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "ВРАЊАК" 

ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 
ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ";  ШГ "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Врањак" 
за период 2012-2022. године не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 

•

заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

•
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Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, по-
себно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, гајење, 
заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Врањак";

Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, утврђене су основне 
смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума 
и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и лов-
ним основама газдовања ловиштима било би нарационално 
умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу 
овог критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта 
„Врањак“ период 2012-2022. године у структури планских 
докумената са којима је у посредној или непосредној вези 
(Стратегија развоја ловства Републике Србије за период од 
15 година, Програм развоја ловног подручја за период од 15 
година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

•

•

•

•

•

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12ж
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
__________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

1040.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници 
одржаној 12.12.2012.год.

године, доноси:

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "ПОСАВСКО ЛОВИШТЕ 

КУПИНИК"
 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ";  ШГ "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Посавско 
ловиште Купиник" за период   2012-2022. године не врши израда 
стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 
заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

•

•
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Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, 
гајење, заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Посавско 
ловиште Купиник";

Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, утврђене су основне 
смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума 
и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и лов-
ним основама газдовања ловиштима било би нарационално 
умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана и 
програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог 
критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „По-
савско ловиште Купиник“ период 2012-2022. године у струк-
тури планских докумената са којима је у посредној или непо-
средној вези (Стратегија развоја ловства Републике Србије 
за период од 15 година, Програм развоја ловног подручја за 
период од 15 година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

•

•

•

•

•

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12г
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
__________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

1041.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници 
одржаној дана 12.12.2012. године, доноси:

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "КУЋИНЕ" 

ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 
ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ";  ШГ "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Кућине" 
за период 2012-2022. године не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 
заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, 
гајење, заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Кућине";

•

•

•
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Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, утврђене су основне 
смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума 
и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и лов-
ним основама газдовања ловиштима било би нарационално 
умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу 
овог критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта 
„Кућине“ период 2012-2022. године у структури планских 
докумената са којима је у посредној или непосредној вези 
(Стратегија развоја ловства Републике Србије за период од 
15 година, Програм развоја ловног подручја за период од 15 
година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12e
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
__________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

•

•

•

•

1042.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници  
одржаној дана 12.12.2012. године, доноси: 

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "ПОСАВСКО ЛОВИШТЕ 

КАРАКУША" 
ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ; ШГ "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Посавско 
ловиште Kаракуша" за период 2012-2022. године не врши израда 
стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 
заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, 
гајење, заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Посавско 
ловиште Каракуша";

Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, утврђене су основне 
смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума 

•

•

•

•
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и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и лов-
ним основама газдовања ловиштима било би нарационално 
умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу 
овог критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта 
„Посавско ловиште Каракуша“ период 2012-2022. године у 
структури планских докумената са којима је у посредној или 
непосредној вези (Стратегија развоја ловства Републике Ср-
бије за период од 15 година, Програм развоја ловног подручја 
за период од 15 година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12ђ
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
__________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

1043.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-

•

•

•

бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници 
одржаној 12.12.2012.  године, доноси:

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "КОВИЉСКИ РИТ"

 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 
ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ";  ШГ"НОВИ САД"

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Ковиљски 
рит" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке про-
цене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 
заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Јужнобачко" шум-
ско подручје за период           2005-2014. године, за коју је 
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, посебно су дефинисани задаци и обавезе за пла-
нирање, гајење, заштиту и коришћење дивљачи у ловишту 
"Ковиљски рит";

Општом основом газдовања шумама за "Јужнобачко" шум-
ско подручје за период           2005-2014. године, утврђене 
су основне смернице и циљеви одрживог газдовања шума-
ма и дивљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и 
очување шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује 
смернице и циљеве обрађене у свим основама газдовања 
шумама и ловним основама газдовања ловиштима било би 
нарационално умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-

•

•

•

•
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вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу И Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана и 
програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог 
критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Ко-
виљски рит“ период 2012-2022. године у структури планских 
докумената са којима је у посредној или непосредној вези 
(Стратегија развоја ловства Републике Србије за период од 
15 година, Програм развоја ловног подручја за период од 15 
година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12a
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
__________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

1044.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници 
одржаној 12.12.2012.год.

године, доноси: 

•

•

•

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "ПОДУНАВСКО ЛОВИШТЕ 

ПЛАВНА" 
ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ";  ШГ "НОВИ САД"

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Подунав-
ско ловиште Плавна" за период 2012-2022. године не врши израда 
стратешке процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 
заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Јужнобачко" шум-
ско подручје за период           2005-2014. године, за коју је 
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, посебно су дефинисани задаци и обавезе за плани-
рање, гајење, заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "По-
дунавско ловиште Плавна";

Општом основом газдовања шумама за "Јужнобачко" шум-
ско подручје за период           2005-2014. године, утврђене 
су основне смернице и циљеви одрживог газдовања шума-
ма и дивљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и 
очување шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује 
смернице и циљеве обрађене у свим основама газдовања 
шумама и ловним основама газдовања ловиштима било би 
нарационално умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-

•

•

•

•
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дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја пла-
на и програма на друге планове и програме, укључујући и 
оне у различитим хијерархијским структурама. У смислу 
овог критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта 
„Подунавско ловиште Плавна“ период 2012-2022. године у 
структури планских докумената са којима је у посредној или 
непосредној вези (Стратегија развоја ловства Републике Ср-
бије за период од 15 година, Програм развоја ловног подручја 
за период од 15 година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12б
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
__________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

1045.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници 
одржаној 12.12.2012.год.

 године, доноси:

•

•

•

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "СУБОТИЧКЕ ШУМЕ"

 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 
ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ";  ШГ "СОМБОР" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Суботич-
ке шуме" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 
заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период     2005-2014. године, за коју је 
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, посебно су дефинисани задаци и обавезе за пла-
нирање, гајење, заштиту и коришћење дивљачи у ловишту 
"Суботичке шуме";

Општом основом газдовања шумама за "Севернобачко" 
шумско подручје за период     2005-2014. године, утврђене 
су основне смернице и циљеви одрживог газдовања шума-
ма и дивљачи, као и мере за унапређење постојећег стања и 
очување шума и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује 
смернице и циљеве обрађене у свим основама газдовања 
шумама и ловним основама газдовања ловиштима било би 
нарационално умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана и 
програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог 

•

•

•

•

•
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критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Су-
ботичке шуме“ период          2012-2022. године у структури 
планских докумената са којима је у посредној или непо-
средној вези (Стратегија развоја ловства Републике Србије 
за период од 15 година, Програм развоја ловног подручја за 
период од 15 година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12д
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
__________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

1046.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Ср-
бије, бр. 135/04) и члана 36. Статута ЈП "Војводинашуме", Управ-
ни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на XXVIII седници 
одржаној 12.12.2012. године, доноси:

О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
ЛОВНЕ ОСНОВЕ ЛОВИШТА "БОСУТСКЕ ШУМЕ"

 ЗА ПЕРИОД 2012-2022. ГОДИНЕ, 
ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ";  ШГ "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" 

1. Доноси се одлука да се за Ловну основу ловишта "Босутске 
шуме" за период 2012-2022. године не врши израда стратешке 
процене утицаја на животну средину.

•

•

2. Стратешка процена се не врши из следећих разлога:

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Страте-
гија коју доноси Влада за период од 15 година. Стратегијом 
се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој 
ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и 
начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и 
културним развојем Републике Србије. Стратегија, поред 
извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења 
заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садр-
жи нарочито: смернице за развој сектора ловства и сарадње 
са другим секторима, смернице за управљање популацијама 
дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта, смер-
нице за законодавни и институционални оквир, смернице за 
образовање стручних лица и ловочувара, смернице за укљу-
чивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и 
унапређења ловства, смернице за обавештавање јавности и 
учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи, планове 
за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и мо-
гућих извора финансирања, начин испуњавања међународ-
них обавеза у заштити дивљачи и њених станишта;

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање 
стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на ос-
нову Програма развоја ловног подручја који доноси ресорно 
Министарство за период од 15 година. За ловно подручје на 
територији аутономних покрајина програм развоја ловног 
подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 
15 година. Програм развоја ловног подручја садржи наро-
чито: назив ловног подручја, површину и границе ловног 
подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте 
ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, 
процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених 
и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у 
ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења 
и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи 
и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације 
власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом 
развоја ловног подручја;

Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, за коју је урађен Из-
вештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
посебно су дефинисани задаци и обавезе за планирање, 
гајење, заштиту и коришћење дивљачи у ловишту "Посавско 
ловиште Босутске шуме";

Општом основом газдовања шумама за "Сремско" шумско 
подручје за период 2005-2014. године, утврђене су основне 
смернице и циљеви одрживог газдовања шумама и дивљачи, 
као и мере за унапређење постојећег стања и очување шума 
и дивљачи. Пошто Општа основа обједињује смернице и 
циљеве обрађене у свим основама газдовања шумама и лов-
ним основама газдовања ловиштима било би нарационално 
умножавање послова и обавеза.

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину утемељена је на критеријумима за одређи-
вање могућих карактеристика значајних утицаја садржаних у 
Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину и то нарочито:

Карактеристике плана и програма - степен утицаја плана и 
програма на друге планове и програме, укључујући и оне 
у различитим хијерархијским структурама. У смислу овог 
критеријума утврђен је положај Ловне основе ловишта „Бо-
сутске шуме“ период 2012-2022. године у структури план-
ских докумената са којима је у посредној или непосредној 
вези (Стратегија развоја ловства Републике Србије за период 
од 15 година, Програм развоја ловног подручја за период од 
15 година, основе газдовања шумама и др).

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност утицаја, као и просторна и вре-
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менска димензија. Основна обележја квалитетног процеса 
стратешке процене подразумевају третирање стратешких, а 
не свих врста утицаја једног документа на животну средину, 
што укључује и одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу 
документа за који се ради. Вреднујући наведене утицаје у 
контексту предложених карактеристика, може се закључити 
да су они локалног, а не стратешког карактера и као такви 
нису предмет стратешке процене утицаја.

Карактеристике утицаја и то - вероватноћа, интензитет, сло-
женост, реверзибилност утицаја, као и просторна димензија. 
Основна обележја квалитетног процеса стратешке процене 
подразумевају третирање стратешких, а не свих врста ути-
цаја једног документа на животну средину, што укључује и 
одговарајућу прилагођеност врсти и нивоу документа за који 
се ради. Вреднујући наведене утицаје у контексту предложе-
них карактеристика, може се закључити да су они локалног, 
а не стратешког карактера и као такви нису предмет стра-
тешке процене утицаја.

4. Ова одлука не искључује потенцијалну израду студија о про-
цени утицаја посебних пројеката на животну средину према За-
кону о процени утицаја на животну средину (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04) ако се за то укаже потреба. 

5. За спровођење ове одлуке задужује се директор Предузећа, 
који ће у складу са законом обезбедити учешће јавности, односно 
заинтересованих страна и прибавити неопходна мишљења.

6. Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шумарс-
тава и водопривреде Републике Србије – Управи за шуме, Ми-
нистарству енергетике, развоја и заштите животне средине Ре-
публике Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду, Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинском 
заводу за заштиту природе, Директору и архиви Предузећа.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ АП Војводине.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Број: 5016/XXVIII-12в
Дана: 12.12.2012.год.

Председник Управног Одбора
___________________________

Ненад Чанак, дипл.ек.с.р.

1047.

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 при-
вредне коморе Сомбор, на ХХХ седници, одржаној _26.12.2012. 
године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ 
И СТОПЕ ЧЛАНАРИНЕ

 РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ 
СОМБОР 

ЗА 2013. ГОДИНУ            

I

Овом Одлуком утврђује се начин обезбеђивања средстава за 
рад Регионалне привредне коморе Сомбор (у даљем тексту: Ко-
мора), обвезници, висина и основица чланарине Коморе, као и 
начин обрачуна и наплате чланарине за 2013. годину.

•

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, земљо-
радничке задруге и друге задруге, организације коопераната и 
други чланови Коморе, обрачунавају и плаћају чланарину Комо-
ри 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 њихо-
вих 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 комо-
ре Сомбор, број: 355-1007950-59 отворен код Војвођанске банке, 
Филијала Сомбор.

VI

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

Уколико члан Коморе врши исплату зарада са више рачуна, ду-
жан 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 2013. 
године дође до значајнијих промена које битно утичу на финан-
сирање 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 2013. године.

Скупштина регионалне привредне коморе Cомбор

Број: 04-978-1/2012
Сомбор, 26.12.2012. 

Председник Скупштине:
Ђорђе Лалуја, с.р.
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СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

1002. Покрајинска скупштинска одлука о изменама 
Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине;

1003. Oдлука о изради Просторног плана подручја посебне 
намене  културног предела Бач;

1004. Одлука  о ангажовању ревизора за обављање екстерне 
ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1005. Одлука о расписивању допунских избора за избор по-
сланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводи-
не.

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

1006. Одлука о начину и критеријумима распоређивања 
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 
образовање, управу и националне заједнице за нацио-
налне савете националних мањина;

1007. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског 
савета за запошљавање;

1008. Решење о додели годишње награде „Др Зоран Ђинђић 
за младог научника и истраживача“ за 2012. годину;

1009. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за спорт и омладину;

1010. Решење о постављењу помоћника покрајинског секре-
тара за спорт и омладину;

1011. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

1012. Решење о постављењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

1013. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

1014. Решење о постављењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

1015. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

1016. Решење о постављењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

1017. Решење о постављењу помоћника покрајинског секре-
тара за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине; 

1018. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Агенције за равномерни регионални развој Аутоном-
не Покрајине Војводине;

1019. Решење о именовању привременог директора Аген-
ције за равномерни регионални развој Аутономне 
Покрајине Војводине;

1020. Решење о Изменама Годишњег програма унапређења 
саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2012. годину;

1021. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад 
за 2012. годину;

1022. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског 
плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
2012. годину;

1023. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Сомбору;

1024. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Сомбору;

1025. Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, 
Сомбор;

1026. Решење о именовању директора Опште болнице „Др 
Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;

1027. Решење о именовању заменика директора Опште бол-
нице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;

1028. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2012. 
годину;

1029. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана прихода и расхода Позоришног му-
зеја Војводине за 2012. годину;

1030. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Издавачког завода „Форум“-Forum 
Könyvkiadó Intézet за 2012. годину;

1031. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Плана Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó 
Intézet за 2012. годину;

1032. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана завода за културу војвођанских Ру-
муна-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 
2012. годину;

1033. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Српског народног позоришта у Новом 
Саду за 2012. годину;

1034. Решење о давању сагласности на Правилник о систе-
матизацији радних места у Музеју савремене уметнос-
ти Војводине;

1035. Решење о давању сагласности на Измене Плана рада 
Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszinház у 
Суботици за 2012. годину;

1036. Решење о давању сагласности на Измене Финан-
сијског плана Народног позоришта-Narodnog kazališta-
Népszinház у Суботици за 2012. годину.

ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1037. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској упра-
ви (пречишћен текст).
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1038. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених 
буџетских средстава корисника буџетских средстава 
Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења 
буџета Аутономне Покрајине Војводине.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

1039. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
"врањак" за период 2012-2022. године,  ЈП " Војводи-
нашуме"; ШГ "Сремска Митровица" 

1040. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
"Посавско ловиште Купиник" за период 2012-2022. го-
дине, ЈП "Војводинашуме";  ШГ "Сремска Митрови-
ца" 

1041. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
"Кућине" за период 2012-2022. године,  ЈП "Војводина-
шуме"; ШГ "Сремска Митровица" 

1042. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта  

"Посавско ловиште Каракуша" за период 2012-2022. 
године, ЈП "Војводинашуме" ; ШГ "Сремска митрови-
ца" 

1043. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта "Ко-
виљски рит" за период 2012-2022. године, ЈП "Војводи-
нашуме";  ШГ"Нови сад"

1044. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
"Подунавско ловиште плавна" за период 2012-2022. го-
дине, ЈП "Ввојводинашуме";  ШГ "Нови Сад"

1045. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта 
"Суботичке шуме" за период 2012-2022. године,ЈП 
"Војводинашуме";  ШГ "Сомбор" 

1046. Одлука  о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину ловне основе ловишта "Бо-
сутске шуме" за период 2012-2022. године, ЈП "Војво-
динашуме";  ШГ "Сремска Митровица" 

РЕГИОНАЛНОА ПРИВРЕДНОА КОМОРА  СОМБОР

1047. Одлукa о утврђивању основице и стопе чланарине  Ре-
гионалној привредној комори  Сомбор за 2013. годину
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