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441.
На основу члана 34. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/09)
и члана 127. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине(„Службени лист АПВ“,број 11/10), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20.маја 2013.
године, д о н е л а је
ДЕКЛАРАЦИЈУ
О ЗАШТИТИ УСТАВНИХ И ЗАКОНСКИХ ПРАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Демократско друштво мора да уважава специфичности историјског, националног, културног, религијског и политичког плурализма. У њему је природно присутна аутономија кроз коју се
без угрожавања права других поштују осећања особене припадности свом народу, али и регионалној целини.
Полазећи од тога, аутономија Војводине је историјско и природно право њених грађана, јер је настала и потврђена вољом њених народа на Скупштини изасланика народа Војводине у Новом
Саду 30.-31. 7.1945. године, када су они јединствено одлучили да
се Војводина, као Аутономна Покрајина, прикључи Србији.
У том духу, аутономија Војводине је и Уставом Републике
Србије уређено и обезбеђено право на различитост, при чему се
подразумева децентрализација власти, подела надлежности и самостално уређивање одређених послова од интереса за грађане
покрајине.
Устав Републике Србије утврђује да расподела надлежности
између централне власти и аутономних покрајина почива на
принципу субсидијарности, и да се поштовање начела владавине права, вршењем изворних и пренетих надлежности темељи на
принципима хармонизације, правичности и солидарности.
Неспорно је да се елементи права, обавезе и одговорности ближе одређују законима и уредбама које се доносе на нивоу Републике Србије, као и Статутом Аутономне Покрајине Војводине.
Поштовање наведених начела и уставних и законских решења,
императив је правне државе и демократске праксе и основа је стабилности и нормалног функционисања сваке савремене и одговорне државе.
Чињеница је да је у досадашњој политичкој пракси било периода када значајније нису поштовани ови неспорни принципи.
Очекивало би се да развој демократског друштва и његово приближавање општим цивилизацијским и европским вредностима
смањује обим оваквих појава.
Нажалост, сведоци смо чињенице да у последње време долази
до нарушавања укупног амбијента који, не само да не доприноси
развоју правног система и успостављања поверења између органа Аутономне Покрајине Војводине и централне власти, него и
најдиректније утиче на интересе грађана Војводине, остваривање
њихових права и гаранцију сигурности. Посебно је осетљиво питање везано за нарушавање раније стечених права, а што је незабележено у модерној европској пракси.
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Рок за доношење Закона о финансирању Aутономне Покрајине
Војводине прописан Уставним законом за спровођење Устава је
истекао 31. децембра 2008. године. То је у сфери јавних финансија
имало за последицу не само наставак неадекватног финансирања
већ и продужавање па и продубљивање политичких и економскофинансијских спорења између органа Покрајине и органа Републике; услед непостојања институционалних механизама систем
финансирања Аутономне Покрајине Војводине се показао неконзистентним и неадекватним, а такво стање се до сада палијативно
премошћавало политичким преговарањима.
Чак ни уставна гаранција из чл. 184. став 4. Устава Републике Србије према којој буџет АП Војводине износи најмање 7% у
односу на буџет Републике Србије, с тим што се три седмине од
буџета Аутономне Покрајине Војводине користи за финансирање
капиталних расхода, није много помогла, упркос својој јасноћи и
прецизности.
Спорење је кулминирало приликом доношења Измена и допуна Закона о буџетском систему и Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, што је довело до:
- подношења Предлога Владе Аутономне Покрајине
Војводине за оцену уставности одредбе Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и
- утврђивања Предлога закона о допуни Закона о буџетском систему који је Скупштина Аутономне Покрајине
Војводине упутила Народној скупштини, будући да је
изменама Закона смањен оквир на основу кога се опредељује минимум финансијских средстава за Аутономну
Покрајину Војводину гарантован Уставом.
Уставни суд, поред неспорне ургентности овог проблема, још
увек није ни наговестио своје одговарајуће активности и утврђивање свога става.
Влада Републике Србије је сходно члану 73. став 2. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, број: 72/11) била у обавези да својим актом утврди средства која припадају Аутономној Покрајини Војводини за остваривање њених надлежности на
пословима рударства и енергетике, сајмова и других привредних
манифестација, јавног информисања, заштите културних добара,
науке и технолошког развоја и других послова предвиђених Законом о утврђивању надлежности АП Војводине.
Рок од 6 месеци је истекао крајем априла 2012. године.
Са друге стране, Републичка Влада, без консултација са
покрајинским органима, почела је на неуставан начин да располаже покрајинском имовином. Тако је Уредбом, примера ради,
значајна имовина чији је грунтовни власник Покрајина, без било
какве сагласности, противзаконито уступљена граду Новом
Саду.
Влада Републике Србије је игнорисала захтев Покрајинске владе да утврди припадајући удео Аутономне Покрајине Војводине
у основном капиталу А.Д. „Новосадски сајам“, Нови Сад, и наложи Централном регистру хартија од вредности да изврши пренос
права власништва у надлежном регистру над 328.764 акција што
износи 42,34% укупног броја акција.
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Истовремено, масовно се врше смене руководећих људи и
чланова управних одбора у значајним државним институцијама
пре истека мандата, без законске основе и било каквог образложења. Именују се страначки подобни кадрови уз непоштовање
мишљења покрајинске и локалне администрације, експерата одговарајућих струка и синдикалних организација.

2. У тачки 14. Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, б и р а с е

Узурпирано је право о постављању в.д. директора Покрајинског фонда за здравствено осигурање са седиштем у Новом Саду,
супротно од раније поднете иницијативе, засноване на закону,
на шта има неспорно право Аутономна Покрајина Војводина.
Наиме, Управни одбор Репупличког фонда прекршио је Закон о
здравственом осигурању којим је експлицитно прописано да се
директор Покрајинског фонда, по спроведеном јавном конкурсу,
именује на предлог надлежног органа аутономне покрајине. Овим
се суспендује могућност грађана Војводине да на транспарентан
начин имају увид у расподелу и пласман средстава овога фонда.

3. У тачки 16. Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби, б и р а
се

Полазећи од своје одговорности као највишег органа и носиоца нормативне власти у АП Војводини (у складу са чланом 33.
Статута Аутономне Покрајине Војводине), Скупштина АП Војводине, доноси
ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАШТИТИ УСТАВНИХ И ЗАКОНСКИХ
ПРАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, у којој се:
- константује појава вишеструке повреде Уставних принципа и законских регулатива у односу на права и надлежности органа и институција у АП Војводини
- позивају републички органи и институције да заједно са
покрајинском администрацијом и представницима локалних самоуправа, уз јачање међусобне сарадње, унапреде ниво поштовања прописаних процедура, као и неспорних права и обавеза.
Ова Декларација објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводин
01 Број:020-15/12
Нови Сад, 20. мај 2013. године

Председник
Скупштинe АП Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

- Сава Свирчевић, за члана Одбора, уместо Неђељка
Коњокрада

- Дарко Вукоје, за члана Одбора, уместо Неђељка
Коњокрада
Члан 2
Ову Одлуку објавити
Покрајине Војводине“.

у “Службеном листу Аутономне

Скупштина Аутономне Покрајине Војводин
01 Број:020-15/12
Нови Сад,20. мај 2013. године
Председник
Скупштинe АP Војводине,
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)

443.
На основу чланова 61. и 47. Пословника Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ „ број 11/2010),
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. маја 2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЧЛАНОВИМА ОДБОРА
ЗА ПИТАЊА УСТАВНО-ПРАВНОГ
ПОЛОЖАЈА ПОКРАЈИНЕ
ИЗ РЕДА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДНИКА
Члан 1

442.
На основу члана 34. тачка 14. Статута Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број:17/09) и члана 41. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број: 11/10), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 20. маја 2013. године, донела је

Члановима Одбора за питања уставно-правног положаја
Покрајине Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, изабраних из реда научних и стручних радника, припада накнада.
Члан 2

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Висина месечне нето накнаде за рад лица из члана 1. ове одлуке износи 50% од нето накнаде посланика за вршење посланичке дужности (посланички паушал) у Скупштини Аутономне
Покрајине Војводине.

Члан 1

Члан 3

У Одлуци о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр.19/2012,
25/12, 29/12, 33/12 и 15/13 ), у делу I врше се следеће измене:

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

1. У тачки 9. Одбор за здравство,социјалну политику и рад,
бирају се
-д
 р Горан Латковић, за председника Одбора, уместо
др Павла Будакова
- др Драган Растовић, за члана Одбора, уместо др Горана Латковића

Одбор за административна и мандатна питања скупштине
аутономне покрајине војводине
18 Број: 020-7/2013
Нови Сад, 20. мај 2013. године
Председник одбора
Милош Гагић, с.р.

20. мај 2013.
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444.
На основу члана 20, 21. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/12), Решења о покретању
поступка јавног конкурса број:129-401-1745/2013 од 15. маја 2013.
године, а у вези са чланом 13. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (‘’Службени гласник РС’’, број 107/05, 88/10, 99/10,
57/11 и 119/12), чланoм 38. Закона о удружењима (‘’Службени
гласник РС’’, број 51/09 и 99/11-други Закони) и Програмом демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама
за његово спровођење, Покрајински секретаријат за здравство,
социјалну политику и демографију расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ,
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ И ДЕМОГРАФИЈЕ
У 2013. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију ће у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2013. годину финансирати,
односно суфинансирати програме од јавног интереса које реализују удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне
заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и
демографије у укупном износу од 18.400.000,00 динара.
Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу
са Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику
и демографију удружењима грађана за област здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом и демографије број:129-401-1729/2013 од 14. маја 2013. године, који је
доступан у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију, објављен на Огласној табли истог и на
Интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2013. годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. 12. 2013. године.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
и демографију додељује средства по овом конкурсу за финансирање, подстицање реализације програма, односно суфинансирање обезбеђењем недостајућег дела средстава за финансирање
програма и програмских активности и неопходних функционалних расхода, удружења грађана у 2013. години у укупном износу
од 18.400.000,00 динара од чега:
- у области здравствене заштите у износу од 2.400.000,00
динара,
- у области социјалне заштите лица са инвалидитетом у
износу од 10.000.000,00 динара,
- у области борачко-инвалидске заштите у износу од
5.000.000,00 динара,
- у области демографије у износу од 1.000.000,00 динара.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана у
регистар код надлежног органа за програмe који се реализују на
територији Аутономне Покрајине Војводине.
На конкурсу не могу учествовати:физичка лица, индиректни
корисници буџета Аутономне Покрајине Војводине, привредни
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субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне
Покрајине Војводине или Влада Аутономне Покрајине Војводине.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку искључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат,
канцеларија 47 (тел. 487-4400).
Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација:фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија
потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фотокопија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на Писарници
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад,
са назнаком:’’За конкурс’’.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се
разматрати.
Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељивана средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију који нису у року утврђеним уговором
доставили извештај о наменском утрошку средстава са документацијом.
Конкурсна документација се не враћа.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у ‘’Службеном листу АПВ’’, односно у дневном листу ‘’Дневник’’.
ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију која врши процену и вредновање програма удружења
грађана применом следећих ближих мерила и критеријума доделом одговарајућег броја бодова:
1. Према референцама програма за област у којој се реализује
програм (од 0-30 бодова):
- постојање садржаја који одговара према предмету јавног конкурса и релевантност за област у којој се реализује јавни конкурс,
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и
повезаности циљева и активности, дужина трајања програма,
- број лица која се укључују у програм,
- постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за
реализацију активности предвиђених програмом,
- могућност развијања програма и његова одрживост.
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програмадопринос степену унапређења стања у области у којој се програм
спроводи (од 0-30 бодова):
- за област здравствене заштите:допринос развоју здравствене заштите и заштити здравља, превенцији, лечењу
и рехабилитацији, подизању квалитета здравствене заштите, промоцији и популаризацији здравих стилова живота,
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- за област социјалне заштите лица са инвалидитетом:
допринос заштити и унапређењу социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији, социјализацији и превенцији искључености лица са инвалидитетом.
- за област борачко-инвалидске заштите: допринос заштити и унапређењу социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији чланова
удружења бораца, ратних војних и цивилних инвалида
рата,
- за област демографије:допринос заштити деце,
унапређењу дечијег стваралаштва, побољшању услова
за задовољење основних потреба деце и бригу о породици, подстицању рађања деце и унапређењу демографског развоја и популационе политике.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета са планираним активностима и постојању суфинансирања програма из
других извора (од 0-30 бодова):
- процена економичности буџета програма и усклађености буџета са планираним активностима,
- висина тражених средстава за реализацију програма,
-степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора.
4. Према законитости и ефикасности коришћења средстава и
одрживости ранијих програма финансираних или суфинансираних из буџета Аутономне Покрајине Војводине (10 бодова).
Применом наведених мерила и критеријума Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријава удружења грађана на
јавни конкурс у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на Интернет страници Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и
учесници јавног конкурса имају право приговора, увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана
објављивања исте. О приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси Комисија у року од 15 дана од дана његовог пријема.
О додели средстава и висини средстава одлучује решењем
које је коначно покрајински секретар за здравство, социјалну
политику и демографију у складу са ликвидним могућностима
буџета Аутономне Покрајине Војводине у року од 30 дана од дана
утврђивања Листе вредновања и рангирања пријава.
Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Контакт особе за додатне информације:Горица Максимовић,
телефон 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs
и Андреја Стајшић, телефон 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@
vojvodina.gov.rs
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број:129-401-1745/2013-2
Дана:17. мај 2013. године

20. мај 2013.

10, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.500.000,00
динара, економска класификација 481 – дотације невладиним
организацијама у износу од 2.300.000,00 динара, 463- трансфери
осталим нивоима власти у износу од 450.000,00 динара, из извора
финансирања 01 00 Приходи из буџета, суфинансираће организацију регионалних међународних сајамских манифестација и
изложби у АП Војводини.
Услови Конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу имају регионалне привредне коморе, општине и јавна предузећа са територије АП Војводине и
организатор „Тесла феста 2013“
2. По овом Конкурсу суфинансираће се до 50% укупних трошкова организовања сајамске манифестације и то:
· трошкови закупа простора у коме се организује сајамска
манифестација,
· трошкови израде и техничког опремања штандова и
· трошкови припреме и штампања пропагандног материјала за организацију сајма
3. Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за привреду,
запошљавање и равноправност полова, на обрасцу Упитникa са
прилозима, најкасније до 31.05.2013. године.
Наведени Упитник може се добити у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад, 2. спрат, соба број 5, или преузети
са сајта Покрајинског секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs
4. Пријаве које се доставе после наведеног рока и пријаве са
непотпуном документацијом неће бити разматране.
5. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се
на сајту Покрајинског секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs,
након чега ће се са Корисницима средстава закључивати уговори.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, на телефон 021/487-4489.

446.
На основу члана 127. став 4. Закона о високом образовању
(‘’Службени гласник РС’’ бр. 76/2005, 100/2007-аут. тумачење,
97/2008, 44/2010 и 93/2012) и члана 8. Правилника о усклађивању
стручних, академских и научних назива, у предмету замене дипломе и усклађивања раније стеченог стручног односно академског назива са стручним односно академским називима прописаним Законом о високом образовању, декан Факултета доноси
следеће
РЕШЕЊЕ

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

445.
На основу члана 56. Покрајинске скупштинке одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 40/2012 – пречишћен текст) и члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ”, број 39/2012), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАТОРИМА
РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ
У АП ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова са укупним износом од 4.250.000,00 динара,
обезбеђених Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине
за 2013. годину („Службени лист АПВ”, број 39/2012) активност

I. Оглашавају се неважећим дипломе о завршеним петогодишњим студијама високог образовања за дипломиране ветеринаре издате од Пољопривредног факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду, и то:
1. Делић (Петар) Биљана из Добрића, Липолишки пут
8, диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем
трајању, издата 10.07.2009. године, број 113/79/2003ВМ
2. Ловаш (Слободан) Татјана из Сремске Митровице,
16.Дивизије 10/11, диплома-дипломирани ветеринар у
петогодишњем трајању, издата 23.11.2010. године, број
174/80/2000ВМ
3. Чонка (Томислав) Жељко из Врдника, Нова Колонија
64/2, диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем
трајању, издата 03.04.2009. године, број 97/31/2003ВМ
II. Ово решење објавити у ‘’Службеном листу АП
Војводине’’’.
Broj: 1024-695/3
Dana: 21.05.2013.

Декан
Проф. др Милан Поповић
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