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804.

806.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/14) и
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/14 и 54/2014-др. одлука), Покрајинска
влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а ј е

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе–Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/08)
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на
седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I

I
Биљана Јурибашић, разрешава се дужности помоћнице покрајинског секретара за науку и технолошки развој, на коју је постављена Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број:
02-2/2012 од 11. јануара 2012. године, на лични захтев.

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине,
за период јануар–децембар 2015. године, које је донео Управни
одбор Установе– Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 22. седници одржаној 22.10.2015. године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-169/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Број: 402-50/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

807.

805.
На основу 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ”, број 37/14), а у
вези са чланом 7. тачка 2. Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”, бр.
14/14, 16/14 и 55/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4.
новембра 2015. године, д о н е л а је

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”, број
4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Установе–Центра за привредно-технолошки развој Војводине, за период
јануар‒децембар 2015. године, које је донео Управни одбор Установе–Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 22.
седници одржаној 22.10.2015. године.

Верица Јанковић, поставља се за помоћницу директора Управе за
имовину Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године.
II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-167/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Број: 023-21/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Страна 1960 - Броj 46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

808.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), те члана 1. став 1. алинеја 8. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

4. новембар 2015.

скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана потребних средстава за финансирање текућих расхода и издатака
Српског народног позоришта за 2015. годину, које је усвојио Управни одбор Српског народног позоришта, на седници одржаној
05. августа 2015. године.

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за
2015. годину, које је усвојио Управни одбор Народног позоришта
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 119. седници одржаној 31. августа 2015. године.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

II

Број: 402-93/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-94/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

809.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), те члана 1. став 1. алинеја 8. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

811.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), те члана 1. став 1. алинеја 7. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измену и допуну Програма рада Српског народног позоришта за 2015. годину, којe је усвојио Управни
одбор Српског народног позоришта, на 28. седници одржаној 08.
јула 2015. године.
II

Даје се сагласност на Измену програма рада Народног позоришта–Narodnog kazališta–Népszínház Суботица за 2015. годину, којe
је усвојио Управни одбор Народног позоришта–Narodnog kazališta–
Népszínház Суботица, на 118. седници одржаној 29. јуна 2015. године.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Број: 022-653/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-654/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

810.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), те члана 1. став 1. алинеја 7. Покрајинске

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

812.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion –
VIP” („Службени лист АПВ”, број 14/04) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/14,) Покрајинска влада, на седници одржаној
4. новембра 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

4. новембар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Програма рада
Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment
Promotion – VIP” за 2015. годину, којe је донео Управни одбор
Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment
Promotion – VIP”, на четвртој седници одржаној 16.10.2015. године.
II

Број: 022-584/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

815.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-40/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Број 46 - Страна 1961

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

На основу члана 56. став 2. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/2010 и 55/2013), члана
36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/2012
– Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 32. став 1. тачка 9. и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) у поступку разрешења директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић
Гина” у Зрењанину, Покрајинска влада, на седници одржаној 4.
новембра 2015. године,
донела је

813.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а
у вези са чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број:
99/2009 и 67/2012 – Одлука Уставног суда), Покрајинска влада, на
седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

I
Горан Петковић, професор разредне наставе – доктор наука из области туризма и угоститељства из Томашевца, разрешава се дужности директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” у
Зрењанину, на коју је именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводине број: 022-510/2011 од 12. октобра 2011. године.
II

I
Разрешава се члан Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, као представник оснивача:
Мирко Савић, доктор економских наука.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-657/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-583/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

816.
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

814.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),
а у вези са чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012– Одлука Уставног суда), Покрајинска влада,
на седници одржаној 4. новембра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
За члана Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, као представник оснивача, до истека мандата осталих чланова Савета, именује се:
Ђорђија Петрић Савић, дипломирани правник.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

На основу члана 58. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), и члана 32. став
1. тачка 9., чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Владимир Васиљев, магистар политичких наука из Зрењанина,
именује се за вршиоца дужности директора Дома ученика средњих
школа „Ангелина Којић-Гина” у Зрењанину, до избора директора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-658/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Страна 1962 - Броj 46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

817.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије”, бр.
107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у вези са Одлуком о оснивању Института за
јавно здравље Војводине Сента („Службени лист АПВ”, бр. 11/06
и 13/10) и члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Проф. др Владимир Петровић, доктор медицине, специјалиста
епидемиологије, разрешава се дужности директора Института за
јавно здравље Војводине, на коју је именован решењем Владе Аутономне покрајине Војводине, број: 022-589/2011 од 23. новембра
2011. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-655/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

818.

4. новембар 2015.

бени гласник РС”, број 50/2015) Покрајинска влада и Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби
Аутономне покрајине Војводине дана 4. новембра 2015. године,
закључују
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОРГАНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Колективном уговору за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 8/2015), (у даљем тексту: Уговор), после наслова „II ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА”, додаје се
члан 3.а који гласи:
„Послодавац може да заснује радни однос с лицем које поред
законом прописаних услова, испуњава и друге услове за рад на
одређеним пословима утврђеним правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у покрајинском органу
(у даљем тексту: правилник).
Правилником се утврђују организациони делови у покрајинском органу, назив и опис послова (радно место или функција),
врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања,
радни стаж и други посебни услови за рад на тим пословима.
За рад на одређеним пословима, изузетно могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања
у складу са законом.
Правилником се утврђује и број извршилаца.
Радни однос не може да се заснује за послове који нису утврђени правилником.”
Члан 2.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у вези
са Одлуком о оснивању Института за јавно здравље Војводине Сента
(„Службени лист АПВ”, бр. 11/06 и 13/10) и члана 32. тачка 9. и 12.
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 4. новембра 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Проф. др Владимир Петровић, доктор медицине, специјалиста епидемиологије, именује се за директора Института за јавно
здравље Војводине, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-656/2015
Нови Сад, 4. новембар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

819.
На основу члана 240, 248. и 253. Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и члана 4.
Анекса Посебног колективног уговора за државне органе („Служ-

После члана 3.а. додаје се члан 3.б који гласи:
„За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства с рада
ради неге детета и одсуства с рада ради посебне неге детета, запосленом не може престати радни однос без његове сагласности.
Запосленом из става 1. овог члана, време на које је засновао радни однос на одређено време продужава се до истека коришћења
права на одсуство.
Решење о престанку радног односа ништавно је ако је на дан
доношења решења руководиоцу било познато постојање околности из става 1. овог члана или ако запослени у року од 30 дана од
дана престанка радног односа обавести руководиоца о постојању
околности из става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу
потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа.”
Члан 3.
После члана 3.б додаје се поднаслов који гласи:
„Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених”и члан 3.в и 3.г, који гласе:
„Члан 3.в
Право и дужност запосленог је да се у току рада стручно оспособљава и усавршава.
Послодавац је дужан да сачини програм стручног оспособљавања и усавршавања запослених у складу с финансијским планом
и средствима обезбеђеним у буџету.
Послодавац је дужан да обезбеди вођење евиденција о стручном оспособљавању и усавршавању.
Запослени кога Послодавац упути на стручно оспособљавање
и усавршавање, има право на накнаду плате, накнаду трошкова
стручног оспособљавања и усавршавања, котизације и набавке
уџбеника.
Члан 3.г
Запослени који стекне додатно образовање, може бити распоређен, односно постављен на упражњено радно место за које
испуњава услове за обављање послова радног места у складу с
правилником.
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Запослени који је од стране и о трошку Послодавца, у складу с програмом стручног оспособљавања и усавршавања запослених, упућен
на стручно оспособљавање и усавршавање, а који у року од годину
дана од дана оспособљавања и усавршавања не буде распоређен на
непопуњено радно место, нема обавезу да остане у радном односу
код Послодавца, нити да надокнади трошкове стручног оспособљавања и усавршавања, осим ако законом није другачије утврђено.”
Члан 4.
У члану 5. став 1. додаје се нова тачка 1. која гласи:
„1. допринос на раду:
- запосленом који се нарочито истакао на раду – пет радних дана;
- запосленом који се истакао на раду – три радна дана;
- запосленом који је остварио стандардни учинак на раду
– један радни дан;” а досадашње тачке 1, 2, 3, 4. и 5. постају тачке 2, 3, 4, 5. и 6.
Члан 5.
У члану 9. став 1. тачка 15) после речи „синдиката” додаје се запета
и речи: „органа, организација и удружења”, а после тачке 20) брише се
тачка, уместо ње ставља тачка и запета и додаје нова тачка 21) која гласи:
„21) ступања у брак детета, усвојеника или храњеника запосленог – три радна дана.”
У члану 9. став 2. се мења и гласи:
„Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се
брачни и ванбрачни друг, деца, рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.”
Члан 6.
У члану 10. став 1. тачка 1) број „30” замењује се бројем 90.
Члан 7.
У члану 11. став 1. тачка 4) брише се тачка и уместо ње ставља
тачка и запета и додаје нова тачка 5) која гласи:
„5) учествовање на културним и спортским приредбама у својству извођача, као и учествовање на стручним конгресима и конференцијама.”
После става 1 додаје се став 2. и 3. који гласе:
„Неплаћено одсуство из става 1. тачка 1) – 4) овог члана може
да се одобри једном у календарској години.
Осим из разлога наведених у ставу 1. овог члана, руководилац
може да одобри запосленом, на његов лични захтев, неплаћено
одсуство до 90 дана, које може да се користи једном, у периоду
од пет година, ако одсуство запосленог не би битно утицало на
извршавање послова радног места на које је распоређен.”
Члан 8.
У члану 12. став 3. речи: „члана 11. тачка 4)” замењују се речима: „члана 11. став 1. тачка 4) и става 3”.
Члан 9.
У члану 21. став 1. мења се и гласи:
„Послодавац под једнаким условима колективно осигурава
запослене за случај: смрти, последица незгоде, повреде на раду,
професионалне болести, болести проузроковане радом и губитка
радне способности, ради обезбеђења накнаде штете и информише све запослене о условима осигурања.”
У члану 21. став 2. реч „мишљење” замењује се речју „сагласност”.
Члан 10.
Члан 29. мења се и гласи:
„Запослени има право на додатак на основну плату у висини
од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном
односу (минули рад) у државном органу, органу аутономне по-
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крајине, односно органу локалне самоуправе, суду, јавном правобранилаштву, тужилаштву, органу за прекршаје, службама
Народне скупштине, председника Републике, јавној служби чије
се плате финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине
и јединице локалне самоуправе, јавној служби која се финансира
из доприноса за обавезно социјално осигурање и организацији
обавезног социјалног осигурања, независно од тога у ком органу
је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у међувремену
променио назив, облик организовања или је престао да постоји.
Запосленом у покрајинском органу припада додатак на основну
плату за време проведено у радном односу (минули рад) и за године
рада код послодавца од ког је један од наведених органа и служби
из става 1. овог члана преузео надлежности, послове и запослене.
Запослени остварује право на додатак на основну плату за време проведено у радном односу (минули рад) и за године рада у
органима ранијих савезних држава чији правни следбеник је Република Србија, а који су услед промене државног уређења престали да постоје.
Запослени има право на додатак на основну плату од:
1) 26% за сваки сат рада ноћу од вредности радног сата основне плате ако такав рад није вреднован при утврђивању основне плате;
2) 110% за сваки сат рада од вредности радног сата основне
плате на дан државног и верског празника који празнује
у складу са законом;
3) 26% за сваки сат прековременог рада од вредности радног сата основне плате.
Право на додатак и висина додатка на основну плату одређују
се решењем.”
Члан 11.
У члану 43. став 1. и 12. речи: „у привреди Републике Србије”
замењују се речима: „у Републици Србији”.
У члану 43. став 1. тачка 1) речи: „брачног односно ванбрачног друга, детета, пасторка, храњеника и другог лица према коме запослени
има законску обавезу издржавања”, замењују се речима: „брачног
односно ванбрачног друга, детета, рођеног брата или сестре, брата и
сестре по оцу и мајци, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља”.
У члану 43. став 1. тачка 2) речи: „брачног односно ванбрачног
друга, детета, пасторка, храњеника и другог лица према коме запослени има законску обавезу издржавања”, замењују се речима: „брачног
односно ванбрачног друга, детета, рођеног брата или сестре, брата и
сестре по оцу и мајци, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља”.
Члан 12.
У члану 45. став 1. речи: „родитеља и другог лица према коме
запослени има законску обавезу издржавања”, замењују се речима: „рођеног брата и сестре, брата и сестре по оцу и мајци, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља”.
У члану 45. став 3. речи у загради: „брачни друг и дете”, замењују се речима: „брачни односно ванбрачни друг, ако њега
нема - дете, ако њега нема - рођени брат или сестра, ако њих нема
- брат или сестра по оцу или мајци, ако њих нема - родитељ, ако
њега нема - усвојилац, ако њега нема – усвојеник, ако њега нема
- старатељ”.
У члану 45. став 9. тачка 1) речи: „привреди Републике Србије”
замењују се речима: „Републици Србији”.
Члан 13.
После члана 45. додаје се члан 45.а и 45.б који гласе:
„Члан 45.а
Запослени има право на солидарну помоћ за случај рођења детета запосленог у висини просечне нето зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике.
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Члан 45.б
У току године запослени има право на помоћ због уништења или
оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја, до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује
порез на доходак грађана, ако су испуњени услови прописани правилником којим се прописују услови за остваривање права на пореско изузимање по основу помоћи због уништења или оштећења имовине.”.

године, Уговор у име Послодавца закључује Мирослав Васин,
потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова.

Члан 14.

Члан 20.

У члану 46. став 1. речи: „у привреди Републике Србије” замењују се речима: „у Републици Србији”.
У члану 46. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„У случају да је Послодавац преузео послове и запослене од другог
послодавца који је престао да постоји, као услов за остваривање права
на јубиларну награду рачунају се и године рада у радном односу код
тог послодавца.” Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 4, 5. и 6.

Колективни уговор о изменама и допунама Колкективног
уговора за органе Аутономне покрајине Војводине објавиће се у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а ступа на
снагу наредног дана од дана објављивања.

Члан 15.

На основу овлашћења Одбора Синдиката, број 00-46/2015-05
од 16. октобра 2015. године, Уговор у име Синдиката закључује
Новак Врбашки, председник Синдиката.

Важење Уговора („Службени лист АПВ”, број 8/2015) јесте три
године од дана ступања на снагу Колективног уговора о изменама
и допунама Колективног уговора за органе Аутономне покрајине
Војводине.

Наслов поглавља Уговора: „V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ЗАПОСЛЕНИ”, мења се и гласи: „V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ЗАПОСЛЕНИ И
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ”.

Мирослав Васин с.р.
(потпредседник Покрајинске владе и
покрајински секретар за привреду,
запошљавање и равноправност полова)

Члан 16.
У члану 48. став 1. реч: „Руководилац” замењује се речју:
„Послодавац”, a реч: „промени” замењује се речима: „рационализацији у складу са законом”.
У члану 48. став 2. мења се и гласи:
„Синдикат је у обавези да дâ своје мишљење у року од осам
дана од дана пријема захтева за мишљење.”
У члану 48. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Послодавац је дужан да пре доношења програма рационализације, односно смањења броја запослених, са Синдикатом и
Националном службом за запошљавање предузме мере ради запошљавања вишка запослених.”
Члан 17.
После члана 48. додаје се члан 48.а који гласи:
„Послодавац је дужан да приликом смањења броја запослених
узме у обзир ове могућности:
1) распоређивање на друге послове;
2) преузимање од стране другог покрајинског органа;
3) преквалификација и доквалификација;
4) рад с непуним радним временом или краћим од половине радног времена;
5) остваривање других права у складу са законом.”
Члан 18.
Члан 49. мења се и гласи:
„Запосленом не може престати радни однос по основу престанка потребе за радом:
- ако је у питању трудница;
- за време породиљског одсуства;
- за време одсуства с рада због неге детета;
- за време одсуства с рада због посебне неге детета;
- ако је запосленом утврђена категорија инвалидности, односно преостала радна способност;
- ако је једини хранилац малолетног детета;
- ако има дете теже ометено у развоју;
- ако је жена са дететом до две године живота чији укупни
месечни приход по члану домаћинства не прелази износ
минималне зараде у претходних шест месеци пре месеца у којем је утврђиван престанак потребе за радом.”
Члан 19.
На основу овлашћења Покрајинске владе, број 11-22/2015 од 4.
новембра 2015. године и овлашћења Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, 02 број: 11-1/14 од 20. октобра 2015.

Новак Врбашки с.р.
(председник Синдикалне организације радника покрајинских
органа управе и служби Аутономне покрајине Војводине)

820.
На основу Покрајинске скупштинскe одлукe о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, бр.
53/14, 54/14 – испр. 29/15 – ребаланс и 42/15 – ребаланс) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој
села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
(„Службени лист АПВ”, бр. 54/14 и 42/15) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ
У АП ВОЈВОДИНИ – ЛОКАЛНЕ АКЦИОНЕ ГРУПЕ
С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ (ПРОГРАМ „LEADER”)
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса је:
· Јачање партнерства у одабраним територијама повећањем постојећег знања и експертизе у области локалног планирања, као резултат примене принципа „одоздо
на горе”, у процесу спровођења Локалних стратегија руралног развоја (ЛСРР);
· Мултисекторски приступ на локалном нивоу који утиче
на јачање партнерства између актера руралног развоја из
различитих сектора (јавни, приватни и цивилни);
· Утицај на развој иновативних пројеката и иновативности
у пракси планирања и имплементације руралног развоја
уопште;
· Повећање ефикасности рада Секретаријата обезбеђивањем
интерактивне везе с локалним руралним становништвом и
другим носиоцима руралног развоја на локалу;
· Припрема локалних актера руралног развоја за квалитетније и свеобухватније коришћење претприступних фондова Европске уније за рурални развој, према принципима европског „LEADER” програма.
Предмет конкурса је:
Суфинансирање релизације приоритетних пројеката из усвојених Локалних стратегија руралног развоја, формираних територијалних партнерстава по програму „LEADER”.
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2. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
Минимум пет подржаних партнерстава.
3. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Путем овог конкурса додељују се средства из Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села
на територији АП Војводине у 2015. години, у укупном износу
до 3.000.000,00 динара за реализацију приоритетних пројеката
из усвојених Локалних стратегија руралног развоја, формираних територијалних партнерстава по програму „LEADER” – до
300.000,00 динара по пријави.
4. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Право на коришћење подстицаја имају формирана територијална партнерства с територије АП Војводине која су прошла
евалуацију претходних Конкурса за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – Локалне
акционе групе са територије АП Војводине за 2014. годину (програм „LEADER”), позитивно су оцењена и израдила су Локалну
стратегију руралног развоја (ЛСРР).
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Пријаве се подносе закључно са 16.11.2015. годином.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве дужан је да поднесе следећа документа:
1. Попуњену пријаву;
2. Одлуку партнерства о формирању евалуационе комисије,
по правилима „LEADER” методологије Европске уније;
3. Критеријуме за одабир приоритетног пројеката (одређује
их партнерство);
4. Одлуку евалуационе комисије о одабиру приоритетног
пројекта у складу с ЛСРР;
5. Изјаву о сопственом учешћу у приоритетном пројекту;
6. Фотокопију личне карте одговорне особе заступника –
координатора партнерства;
7. Уколико је ЛСРР ревидирана, доставити је у форми дефинисаног обрасца који је минимално потписала проста
већина чланова групе за планирање;
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8. Одлуку скупштине партнерства о именовању управног
одбора;
9. Биографију координатора партнерства;
10. Логичка матрица (с циљевима, резултатима, активностима,
индикаторима, изворима верификације и претпоставкама).
7. ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом у
писаној форми и снимљеном електронском запису (у WORD-у и/
или PDF формату) достављају се ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – Локалне акционе групе с
територије АП Војводине за 2015. годину (програм „LEADER”)
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Правилник и документaција потребна за конкурисање могу се
преузети са сајта Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (www.psp.vojvodina.gov.rs).
ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
· Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
· Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
8. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
· Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава
регулисаће се уговором.
· Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
· Конкурсна документација се не враћа.
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4874601.
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МАЛИ ОГЛАСИ
Оглашавају се неважећим
изгубљена документа , и то :
Раденко Степановић, Нови Бечеј, Рача
антала 68., тахографска картица бр. СРБ
0000022923000 издата у Бечеју.
Турукало Срђан, Нови Сад, Достојевског
4., пловидбена дозвола бр. 7403/91 издата у
капетанији Нови Сад.
Лазовић Владимир, Нови Сад, Драге
Спасића 7., дозвола за управљање
моторним чамцем бр. 6319 издата у
каптенији Нови Сад.
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Ђурић Љубиша, Беочин, Светосавска
11., радна књижица издата у Беочину.
Јетиши Бесник, Нови Сад, Симе Шолаја
26., сведочанства ОП „Јожеф Атиле”,
издатo у Новом Саду.
Гргић Стеван, Нови Сад, Народног
фронта 17., радна књижица издата у Новом
Саду.
Немет Кристина, Нови Сад, Баја
Пивљанина 34., сведочанства I-IV
разреда као и диплома Прив. Мед. Школе
„Хипократ” издата у Новом саду.
Ајетовић Рифик, Беочин, Насеље Дунав
15., радна књижица издата у Беочину.

Рајић Велибор, Станоје Станојевића 4.,
Нови Сад, уверење о положеном стучном
испиту најавника и сарадника издата у
Новом Саду.

Марић Душан, Светозара Милетића
45/а., Каћ, сведочанство I-IV разреда
гимназије „Исидора Секулић”, издатo у
Новом Саду.

Босанац Марко, Нови Сад, Пушкинова
40., сведочанстваI-IV разреда и диплома
техничке школе „Милева Марић А.”,
издата у Новом Саду.

Хипик Даниел, Његошева бб., Черевић,
радна књижица издата у Беочину.

Наумовић Верољуб, Нови Сад, Илије
Огњановића 12., индекс бр. 113/11 издат у
Новом Саду.
Поповић Миладин, Будисава, Вука
Караџића 119., радна књижица издата у
Новом Саду.
Бањаи Милојко, Нови Сад, Земљане
Ћуприје 9., сведочанство VI разреда ОШ
„Милан Петровић”, издатo у Новом Саду.
Радовановић Синиша, Бачка Паланка,
Милетићева 84., индекс бр. МК 27/2012,
издат у Новом Саду.
Поповић Милош, Нови Сад, Бранка
Бојића 42/25., радна књижица издата у
Новом Саду.
Петрић Ивана, Београд, Јове Илића 41.,
радна књижица издата у Новом Саду.
Вјештица Милан, Вука Караџића 144.,
Будисава, индекс бр. 65/2 издат у Новом
Саду.

Јовановић Бранко, Београдски кеј 11.,
Нови Сад, радна књижица издата у Новом
Саду.
Гргур (Зоки) Емилија, Ср. Каменица,
Милоша Обилића 4., радна књижица
издата у Ср. Каменици.
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Живојиновић
Мирјана,
Карловци,
Черадска 13., радна књижица издата у
Карловцима.
Тешић Марко, Нови Сад, Стевана
Христића 26., радна књижица издата у
Новом Саду.
Балабан Марија, Нови Сад, Лончарска
16., сведочанство VI разреда ОШ „Ђорђе
Натошевић”, издатo у Новом Саду.
Јововић Бранка, Ср. Карловци, Трг.
Бранка Радичевића 8., радна књижица
издата у Новом Саду.
Бошковић
Дарко,
Руменка,
Фрушкогорска 4., радна књижица издата у
Новом Саду.
Продановић Милан, Петроварадин,
Транџаменска 17., индекс бр. Г121/14 издат
у Новом Саду.
Петровић Мира, Нови Сад, Хаџи
Рувимова 45., диплома средње школе
„Милева Марић А.”, издата у Новом Саду.
Тот Деиздер, Футог, Повртарска 62.,
сведочанства V, VI, VII. и VIII. разреда
ОШ „Милан Петровић”, издата у Новом
Саду.

Матић Милан, Беоичин, Карађорђева
27/б., радна књижица издата у Беочину.

Савић Дејан, Нови Сад, Ветерник,
Борислава Пекића 4., диплома средње
техничке школе Сомбор, издата у
Сомбору.

Војовић Владан, Нови Сад, Народног
фронта 27., индекс бр. 103/2013 издат у
Новом Саду.

Савић
Александра,
Нови
Сад,
Змајевачки пут 42., диплома средње школе
„Милева Марић А.”, издата у Новом Саду.

Илић Данијела, Нови Сад, ЈНА 24.,
Равно Село, сведочанства I-IV разреда
графичке школе „Милева Марић А.”,
издата у Новом Саду.

Ана Чоловић, Нови Сад, Митровачка
32/а., сведочанства гимназије „Исидора
Секулић”, издата у Новом Саду.

Митар Симић, Љубовија, Стојана
Ћупића 1., индекс бр. ДЕ18/2012, издат у
Новом Саду.
Секол Слободан, Нови Сад, Темерински
пут 6., сведочанство ОШ „Милан
Петровић”, издатo у Новом Саду.

Александар Парошки, Нови Сад, Јанка
Чмелика 131., радна књижица издата у
Новом Саду.
Калањ Бојан, Петроварадин, Томислава
Пауновића 4., индекс бр. 130022/12 издат у
Новом Саду.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
804.
805.
806.

807.

808.
809.
810.

811.
812.

Решење о разрешењу помоћнице Покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
Решење о постављењу помоћнице директора Управе
за имовину Аутономне покрајине Војводине;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, за период јануар–
децембар 2015. године;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, за период јануар–децембар 2015. године;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog
kazališta – Népszínház Суботица за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Народног позоришта – Narodnog kazališta –
Népszínház Суботица за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана потребних средстава за финансирање текућих расхода и издатака Српског народног
позоришта за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Српског народног позоришта за 2015.
годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за подршку инвестиција у
Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP” за
2015. годину;

Редни број
813.

1959
1959

1959

814.
815.
816.
817.

1959

818.

1960

819.

1960

1960
1960

Предмет

Страна

Решење о разрешењу члана Савета Високе школе
струковних студија заобразовање васпитача и тренера у Суботици;
Решење о именовању члана Савета Високе школе
струковних студија заобразовање васпитача и тренера у Суботици;
Решење о разрешењу директора Дома ученика
средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“
у Зрењанину;
Решење о разрешењу директора Института за јавно
здравље Војводине;
Решење о именовању директора Института за јавно
здравље Војводине.

1961
1961
1961
1961
1962
1962

KОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОРГА- 1962
НЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

820.

Конкурс за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – Локалне
акционе групе с територије АП Војводине за 2015. го- 1964
дину (програм „LEADER”).

1960

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

