
„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на шест језика: српском, 
мађарском, словачком, румунском, 

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: – 

Огласи по тарифи

Нови Сад 

7. јун 2017.

Број 27            Година LXXIII

Годишња претплата 7.300 динара
- Рок за рекламације 15 дана.

- Редакција и администрација: 
Нови Сад, Војводе Мишића 1.

ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178

Email: sl.listapv@magyarszo.rs

684.

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
68/15 и 81/16-одлука УС), чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14) 
и члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 54/15), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 7. јуна 2017. године, д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ  

Члан 1.

У Покрајинскoj уредби о максималном броју запослених у сис-
тему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 4/16, 19/16, 25/16, 28/16, 31/16, 34/16, 41/16, 46/16, 
61/16, 16/17, 20/17 и 25/17) члан 2. мења се и гласи:

„Максималан број запослених на неодређено време код КЈС 
АПВ, за 2015. годину јесте:

Организациони 
облик Назив органа Максимални број запослених 

на неодређено време 

Директни буџетски корисници 1091 

  01 СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 0 

  02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 63 

  03 ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 0 

  04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 39 

  05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 
ШУМАРСТВО 46 

  06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И 
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 48 

  07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 77 

  08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ 
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 31 

  09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 72 

  10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 90 

  11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, 
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 30 

  12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 45 

  13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 24 

  14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И 
САОБРАЋАЈ 41 

  15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 17 

  16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 43 
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  17 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 275 

  18 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АПВ 5 

  19 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 9 

  20 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ 14 

  21 ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН 20 

  22 ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 6 

  23 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 7 

  24 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 13 

  25 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 68 

26 СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 8

Индиректни буџетски корисници 1047 

  27 ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД “ФОРУМ” ФОРУМ KÖNYVKIADÓ INTÉZET 8 

  28 ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР, НОВИ САД 2 

  29 СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ - УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ 
ЗНАЧАЈА, НОВИ САД 528 

  30 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 16 

  31 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, 
НОВИ САД 67 

  32 ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ - ПОКЛОН-ЗБИРКА РАЈКА МАМУЗИЋА, 
НОВИ САД 12 

  33 МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 109 

  34 МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 17 

  35 ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 17 

  36 СПОМЕН-ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ, НОВИ САД 14 

  37 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, 
ПЕТРОВАРАДИН 41 

  38 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ П.О. СУБОТИЦА - НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ П.О. 
СУБОТИЦА - NÉPSZÍNHÁZ Т.Ф СЗАБАДКА 83 

  39 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, НОВИ САД 13 

  40 ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ, НОВИ САД 13 

  41 ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 9 

  42 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, НОВИ САД 44 

  43 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА, НОВИ САД 33 

  44 ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И 
СЕРТИФИКАЦИЈУ, НОВИ САД 8 

  45 ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ 
ВЕШТИНАМА, НОВИ САД 13 

Јавна предузећа 1924 

  46 ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, НОВИ САД 446 

  47 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОЈВОДИНАШУМЕ” ПЕТРОВАРАДИН 1431 

  48 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, НОВИ САД 47 

Остали корисници јавних средстава 534 

  49 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 8 

  50 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА - ÚSTAV ПРЕ KULTÚRU 
VOJVODINSKYCH SLOVÁKOV, НОВИ САД 3 

  51 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА - ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ 
VOЙVODЯNSKIH РУСНАЦОХ, НОВИ САД 1 
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  52 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - VAJDASÁGI MAGYAR 
MŰVELŐDÉSI INTÉZET, СЕНТА 10 

  53 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА - ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ 
ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА, СУБОТИЦА 2 

  54 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА - ИНСТИТУТУЛ ДЕ 
CULTURÃ АЛ ROMÂNILOR ДИН ВОИВОДИНА, ЗРЕЊАНИН 3 

  55 ДНЕВНИК - НОВИНЕ И ЧАСОПИСИ ДОО, НОВИ САД У СТЕЧАЈУ 0 

  56 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА “МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ И 
ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР” ДОО, ПАНЧЕВО, ДР.СВ., ПАНЧЕВО 2 

  57 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА “ЛИБЕРТАТЕА”, ПАНЧЕВО 20 

  58 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА “ХРВАТСКА РИЈЕЧ”, СУБОТИЦА 15 

  59 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА “БУЊЕВАЧКИ ИНФОРМАТИВНИ 
ЦЕНТАР”, СУБОТИЦА 7 

  60 ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ХЕТ НАП” ЛАПКИАДО КФТ, 
СУБОТИЦА 13 

  61 ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “MAGYAR СЗО” ЛАПКИАДО 
КФТ, НОВИ САД 185 

  62 ВОЈВОЂАНСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ 0 

  63 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА “ХЛАС ЉУДУ”, НОВИ САД 22 

  64 НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА “РУСКЕ СЛОВО”, НОВИ САД 24 

  65 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА “РИДНЕ СЛОВО”, КУЛА 1 

  66 “ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК” АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД 15 

  67 РУСИНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ “ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА”, РУСКИ 
КРСТУР 0 

  68 КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР “СТЕПАНОВИЋЕВО”, 
СТЕПАНОВИЋЕВО 0 

  69 ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ 
ЛИЦИМА НОВИ САД 6 

  70 АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 14 

  71 ФОНД “ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ” АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 
НОВИ САД 26 

  72 ДОО “ПАРК ПАЛИЋ”, ПАЛИЋ 19 

  73 УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ, 
БАНОШТОР 27 

  74 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 7 

  75 РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД 47 

  76 ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 20 

  77 ПОКРАЈИНСКИ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ, НОВИ САД 1 

  78 “ДНЕВНИК” АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД 8 

  79 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД 5 

  80 ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА, НОВИ САД 4 

  81 ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ “ВОЈВОДИНА 
ИНВЕСТМЕНТ ПРОМОТИОН - ВИП”, НОВИ САД 0 

  82 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - БУСИНЕСС ИНЦУБАТОР НОВИ САД 
ДОО НОВИ САД 1 

  83 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО, УЗЛЕТИ ИНКУБАТОР КФТ СЕНТА ЗЕНТА 1 

  84 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БУСИНЕСС ИНЦУБАТОР ЗРЕЊАНИН 
ДОО ЗРЕЊАНИН 2 

85 РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД 15

Укупно 4596 
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Остали организациони облици чији је оснивач Аутономна по-
крајина Војводина а који се налазе у Одлуци о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, сис-
тему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и одлукама 
о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе за 2015. годину, нису обухваћени овом по-
крајинском уредбом.”

Члан 2.

Ова покрајинскa уредбa ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 1-5/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

685.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о задужи-
вању ради рефинансирања дела јавног дуга Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 64/2016) и чл. 
35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, број 37/2014), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, д о н е л а је

О Д Л У К У
О ОТКУПУ ПРЕ ДАТУМА ДОСПЕЋА

 ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
– ДУГОРОЧНИХ ОБВЕЗНИЦА

 ШЕСТЕ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНИМ УСЛОВИМА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се поступак откупа пре датума доспећа 
дужничких хартија од вредности – дугорочних обвезница које 
је Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, матични број: 08068615 (у даљем 
тексту: Издавалац) емитовала, у количини од 3.000 комада, CFI 
код: DBFUGR, ISIN broj: RSAPVJD90454, појединачне номиналне 
вредности 100.000,00 динара, односно укупне номиналне вред-
ности 300.000.000,00 динара, у складу са Одлуком о издавању VI 
емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе 
објављивања проспекта. 

Члан 2.

Дугорочне обвезнице јесу динарске обвезнице индексиране у 
страној валути евро, с фиксним купоном од 4,60% на годишњем 
нивоу, с полугодишњим обрачуном купона и фиксним доспећем. 
Емитоване су у нематеријализованом облику, гласе на име, регис-
троване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од 
вредности а.д. Београд (у даљем тексту: Централни регистар) и 
доспевају у целини 25. децембра 2021. године.

Члан 3.

Дугорочне обвезнице не котирају се на организованом тр-
жишту.

Издавалац има право откупа дугорочних обвезница пре дату-
ма доспећа по унапред утврђеним условима на датум доспећа ку-
пона, измирењем обавезе по основу главнице дуга.

Члан 4.

Каматни купони по основу дугорочних обвезница измирени 
су закључно с другим (II) купоном који је исплаћен 25. децембра 
2016. године. Недоспеле обавезе по основу номиналне вредности 
дугорочних обвезница на дан доношења ове одлуке, утврђене 
у еврима на дан уписа власништва над дугорочним обвезница-
ма и преноса на власничке рачуне законитих ималаца, износe 
2.462.880,00 евра. 

Законити ималац дугорочних обвезница, на дан доношења ове 
одлуке јесте Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине 
(у даљем тексту: Законити ималац).

Издавалац је доставио Законитом имаоцу обавештење о на-
мери активирања кол-опције (call option) и покретања поступка 
превременог откупа дугорочних обвезница у целини (откуп пре 
датума доспећа).

Члан 5.

Недоспеле обавезе по основу дугорочних обвезница рефинан-
сираће се повлачењем четврте транше дугорочног динарског кре-
дита с валутном клаузулом, који је уговорен с пословном банком 
изабраном у поступку прикупљања понуда путем јавног позива. 

Члан 6.

Законитом имаоцу с матичним бројем 08811385, исплатиће се 
обавезе по основу дугорочних обвезница пре датума доспећа, по 
номиналној вредности у динарима, обрачунатим применом ва-
лутне клаузуле за валуту евро, с припадајућом каматом обрачу-
натом до дана доспећа трећег каматног купона.

Члан 7.

Превремени откуп ће се реализовати на дан доспећа трећег 
каматног купона, 25. јуна 2017. године, односно први радни дан 
после тог датума, 26. јуна 2017. године:

- обрачуном и исплатом трећег (3.) каматног купона;
- поништењем свих недоспелих каматних купона, од чет-

вртог до дванаестог купона;
- исплатом главнице у целини, у динарима као динарски 

еквивалент вредности дугорочне обвезнице изражене у 
еврима, обрачунате по важећем средњем курсу Народне 
банке Србије на дан доспећа каматног купона;

- исписом обвезница из Централног регистра, депоа и 
клиринга хартија од вредности.

Члан 8.

Превременим откупом дугорочних обвезница у целини, исто-
времено с преносом новчаних средстава, преносе се дугорочне 
обвезнице с власничког рачуна Законитог имаоца дугорочних 
обвезница на рачун окончања емисије Издаваоца.

Члан 9.

Агент за услуге у вези са откупом пре датума доспећа дуго-
рочних обвезница јесте БДД „Convest” а.д. Нови Сад, у складу с 
Уговором o набавци услуге – услуга агента IV емисије дугороч-
них хартија од вредности за финансирањe набавке опреме за оп-
ремање објекта „КАМЕНИЦА 2” НП, број: 102-404-304/2015-02У, 
од 7. децембра 2015. године и Анексом 1 Уговора о набавци услуге 
– услуга агента IV емисије дугорочних хартија од вредности за 
финансирањe набавке опреме за опремање објекта „КАМЕНИЦА 
2” НП број: 102-404-304/2015-02У, од 18. априла 2017. године. 

Члан 10.

Апропријације за откуп пре датума доспећа дугорочних обвез-
ница обезбеђене су у буџету Аутономне покрајине Војводине, а 
средства ће бити обезбеђена у складу с чланом 5. ове одлуке.
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Члан 11.

Покрајински секретаријат за финансије припремиће докумен-
тацију неопходну за реализацију ове одлуке.

Члан 12.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 422-18/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

686.

На основу члана 32. тачка 9. чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 141. став 2 Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, број: 107/05, 72/09 – 
други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 
96/15 и 106/15) и Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље 
Зрењанин  („Службени лист АПВ”, број: 11/06), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Завода за јавно 
здравље Зрењанин, коју је донео Управни одбор Завода за јавно 
здравље Зрењанин, на седници одржаној 3. маја 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-429/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

687.

На основу члана 11. Одлуке о оснивању Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 4/2008) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине, за период јануар–де-
цембар 2016. године, који је усвојио Управни одбор Установе – 
Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 4. седни-
ци одржаној 15. марта 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-432/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

688.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, број: 37/14, 54/14  
̶  друга одлука и 37/16), а у вези са чланом 56. ст 1 и 4 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16) и чл. 35. и 36. 
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Др Снежана Бојанић Стојић, поставља се за вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за здравство, до постављења 
службеника на положају по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-78/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

689.

На основу члана 56 ст. 1 и ст. 4 Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16), члана 35 и члана 36 став 6 Покрајин-
ске 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, 
54/14-др.одлука, 37/16), Покрајинска влада, на седници одржаној 
7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Јелена Станић Марић п о с т а в љ а се за вршиоца дужности по-
моћника покрајинског секретара за високо образовање и научно-
истраживачку делатност, до постављења службеника на положај, 
по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-79/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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690.

На основу члана 130. став 3 и 7 и члана 135. став 1 Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 
– други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 
96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над здравственим установама које на подручју АП Војводине 
пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку 
здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), 
члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  7. јуна  2017. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Проф. др Зорану Радовановићу, доктору медицине, специјали-
сти опште хирургије, престаје дужност вршиоца дужности ди-
ректора Института за онкологију Војводине, на коју је именован 
Решењем Покрајинске владе број: 022-427/2016 од 6. јула 2016. 
године, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-467/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

691.

На основу члана 130. став 3 члана 132. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 
и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају 
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравстве-
ну заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  7. јуна  2017. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Проф. др Зоран Радовановић, доктор медицине, специјалистa  
опште хирургије, именује се за директора Института за онколо-
гију Војводине, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-468/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

692.

На основу члана 34. став 2 и члана 39. став 1 Закона о култури  
(„Службени гласник РС” брoj: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
члана 9. став 2 Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Хрвата („Службени лист АПВ”, брoj: 7/2008 и 6/2009)  и чла-
на 32. став 1 тачка 12, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I
 
Др Томиславу Жигманову, професору филозофије, престаје 

дужност директора Завода за културу војвођанских Хрвата – 
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata из Суботице, због истека 
мандата.

 
II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-457/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

693.

На основу члана 34. став 2 и члана 39. став . Закона о култури  
(„Службени гласник РС” брoj: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
члана 9. став 2 Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Хрвата („Службени лист АПВ”, брoj: 7/2008 и 6/2009)  и чла-
на 32. став 1 тачка 12, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Др Томислав Жигманов, професор филозофије, именује се за 
вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских 
Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata из Суботице, на 
период од шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-458/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

694.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон,  93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о оснивању Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
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Митровица, услед поделе Здравственог центра Сремска Митро-
вица („Службени лист АПВ”, број: 1/08 и 21/10), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  7. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешава се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Сремска Митровица, Сремска Митровица: 

- чланица:
 Весна Неговановић, дипл. менаџерка из Сремске Митро-

вице, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-493/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

695.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о оснивању Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
Митровица, услед поделе Здравственог центра Сремска Митро-
вица („Службени лист АПВ”, број: 1/08 и 21/10), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  7. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице Сремска Митровица, Срем-
ска Митровица именујe се:

- за чланицу:
 Марија Вујановић, дипл. филолог турског језика и књи-

жевности из Сремске Митровице, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-494/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

696.

На основу члана 45.  став 4 и члана 48а. став 1 и став 2 тачка 1. 
Закона о култури  („Службени гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 
30/2016 – испр.), члана 13. став 2 Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u 

Subotici („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 6/2009)  и члана 32. 
став 1 тачка 12, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Снежана Нимчевић, дипломирана економисткиња из Субо-
тице, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Завода за 
културу војвођанских Хрвата - Zavoda za kulturu vojvođanskih 
Hrvata u Subotici, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-481/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

697.

На основу члана 45.  став 4 Закона о култури  („Службени глас-
ник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 13. став 
2 Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата – 
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici („Службени лист 
АПВ”, број: 7/2008 и 6/2009)  и члана 32. став 1 тачка 12, чл. 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Марица Стантић именује се за члана Надзорног одбора Завода 
за културу војвођанских Хрвата - Zavoda za kulturu vojvođanskih 
Hrvata u Subotici.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-484/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

698.

На основу члана 41. став 3 Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 41. став 1 
тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009, 67/2012 – одлука 
УС), члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. став 1 тачка 12. и 
чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 7. јуна 2017. године, донела  је
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

Золтан Пек разрешава се дужности члана Управног одбора На-
родног позоришта - Narodnоg kazališta - Népszinház  у Суботици, 
на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-318/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

699.

На основу члана 41. став 3 Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 41. став 1 
тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009, 67/2012 – одлука 
УС), члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. став 1. тачка 12. и 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 7. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Карољ Ковач, дипломирани правник, именује се за члана 
Управног одбора Народног позоришта  - Narodnоg kazališta - 
Népszinház у Суботици, на период од четири године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-319/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

700.

На основу члана 41. став 3 и 4 Закона о култури („Службени глас-
ник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 11. став 2 Од-
луке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина („Службе-
ни лист АПВ”, бр. 7/2008 и 22/2011) и члана 32. став 1 тачка 12, чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 7.  јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Завода за 
културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских 
Руснацох из Новог Сада:

• Анамарија Рехак, председница, дипломирана политико-
лошкиња из Новог Сада;

• Љубица Отић, историчарка, музејска саветница из 
Ђурђева;

• Саша Сабадош, мастер историчар из Сомбора;
• Јоаким Стрибер, доктор наука из Београда;
• Иван Кањух, апсолвент историје из Новог Сада;
• Лидија Пашо, професорка музичке културе и солфеђа из 

Руског Крстура;
• Дејан Захорјански, доктор медицине из Врбаса;
• Ђура Винаји, дипломирани новинар из Новог Сада;
• Михаил Римар, студент географије из Петроварадина.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-455/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

701.

На основу члана 41. став 3 и 4 Закона о култури („Службени 
гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 11. 
став 2 Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 22/2011) и члана 32. став 
1 тачка 12, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У  Управни одбор Завода за културу војвођанских Русина – За-
вод за културу войводянских Руснацох из Новог Сада, на период 
од четири године, именују се:

• Миломир Шајтош, председник, ИТ менаџер из Новог 
Сада;

• Мирослав Чакан, дипл. електроинжењер из Ђурђева;
• Мирјана Ђекић, етнолошкиња конзерватор из Новог 

Сада;
• Габријела Сајанковић, економисткиња из Руског Крсту-

ра;
• Весна Рагаји Цап, наставница биологије из Куцуре;
• Далибор Болдиш, дипл. пословни информатичар из 

Шида;
• Јоаким Стрибер, доктор наука из Београда;
• Наташа Макаји Мудрох, струковна васпитачица из Срем-

ске Каменице;
• Борислав Сакач, ИТ менаџер из Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-456/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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702.

На основу члана 54 ставови 1, 7 и 8 Закона о научноистражи-
вачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број: 
110/2005, 50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36 став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 7. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Институтa Био-
Сенс-истраживачко-развојни институт за информационе техно-
логије биосистема, Нови Сад:

- председник:
- др Небојша Петровић, шеф библиотеке установе Сту-

дентског центра ‘’Нови Сад’’, из Новог Сада, представ-
ник оснивача.

- чланови:
- др Драгица Стојановић, редовни професор на Пољоприв-

редном факултету Универзитета у Новом Саду, из Новог 
Сада, представник оснивача;   

- др Михаљ Поша, ванредни професор на Медицинском 
факултету Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада, 
представник оснивача;

- др Горан Вујић, ванредни професор на Факултету тех-
ничких наука Универзитета у Новом Саду, представник 
оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-470/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

703.

На основу члана 54. став 1 Закона о научноистраживачкој де-
латности („Службени гласник Републике Србије”, број: 110/2005, 
50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници 
одржаној  7. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управни одбор Институтa БиоСенс-истраживачко-развојни 
институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад, 
именују се:

- за председника:
- др Драган Гламочић, редован професор на Пољоприв-

редном факултету Универзитета у Новом Саду, из Беге-
ча, представник оснивача;

- за чланове:
- др Сања Подунавац - Кузмановић, редован професор на 

Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, из 
Оџака, представник оснивача,

- др Стеван Станковски, редован професор на Факулте-
ту техничких наука Универзитета у Новом Саду, 

- др Тибор Сабо, запослен у Републичком фонду за пен-
зијско и инвалидско осигурање, Покрајински фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција Покрајин-
ског фонда Нови Сад, као лекар вештак неуропсихијатар 
у првостепеном поступку.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-471/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

704.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлу-
ке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић” Сомбор, 
Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоно-
вић” Сомбор („Службени лист АПВ”, број: 1/09 и 21/10), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  7. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Др Радивој Симоновић” Сомбор, Сомбор:

- председница:
 др Ђерђи Горетић Вамошер, докторка медицине, спец. 

опште медицине из Сомбора, представница оснивача.

- чланови:
1. Ружица Николић, проф. српског језика и књижевности 

из Сомбора, представница оснивача;
2. Радислав Јелачић, дипл. грађевински инжењер из Сом-

бора, представник  оснивача; 
3. Мирослав Ковачић, дипл. економиста из Сомбора, пред-

ставник оснивача;
4. др Стеван Цветићанин, доктор медицине, специјалиста 

опште хирургије из Сомбора, представник оснивача;
5. др Милан Бошњак, доктор медицине, спец. интерне ме-

дицине-кардиологије из Сомбора, из реда запослених;
6. др Александар Делић, доктор медицине, специјалиста 

неурологије из Сомбора, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-495/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.



Страна 864 - Броj 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 7. јун 2017.

705.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић” Сомбор, 
Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоновић” 
Сомбор, Сомбор („Службени лист АПВ”, број: 1/09 и 21/10), члана 
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  7. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић” 
Сомбор, Сомбор, именују се:

- за председницу:
 др Ђерђи Горетић Вамошер, докторка медицине, спец. 

опште медицине из Сомбора, представница оснивача;

- за чланове:
1. Страхиња Пекез, дипл. менаџер у туризму из Сомбора, 

представник оснивача;
2. Радомир Лековић, виши физиотерапеут из Сомбора, 

представник оснивача;
3. др Татјана Бугарин, докторка стоматологије из Сомбора, 

представница  оснивача;
4. др Дејан Милинковић, доктор медицине, спец. ортопе-

дије из Сомбора, из реда запослених;
5. др Карло Кархер, доктор медицине, спец. неуропси-

хијатрије, неурологије и психијатрије развојног доба из 
Сомбора, из реда запослених;

6. Павле Лалић, дипл. правник из Сомбора, из реда запос-
лених.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-496/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

706.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлу-
ке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић” Сомбор, 
Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоно-
вић” Сомбор („Службени лист АПВ”, број: 1/09 и 21/10), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице 
„Др Радивој Симоновић” Сомбор, Сомбор: 

- председник:
 Драган Зарић, дипл. правник из Сомбора, представник 

оснивача;

- чланови:
1. Јелена Велебит, дипл. правница из Сомбора, представни-

ца оснивача;
2. Борис Вукелић,  економиста из Сомбора, представник  

оснивача;
3. др Невенка Борковић Радуловић, докторка медицине, 

спец. интерне медицине-кардиологије из Сомбора, из 
реда запослених;

4. др Живко Влашкалић, доктор медицине, специјалиста 
психијатарије и судске психијатрије из Сомбора, из реда 
запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-497/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

707.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић” Сомбор, 
Сомбор, услед поделе Здравственог центра „Др Радивој Симоно-
вић” Сомбор („Службени лист АПВ”, брoj: 1/09 и 21/10), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић” 
Сомбор, Сомбор, именују се: 

- за председника:
 Никола Паскаш, магистар економских наука из Пригре-

вице, представник оснивача;

- за чланове:
1. Срђан Завишин, дипл. машински инжењер из Стапара, 

представник  оснивача;
2. Живко Поповић, дипл. правник из Сомбора, представ-

ник оснивача;
3. др Невенка Борковић Радуловић, докторка медицине, 

спец. интерне медицине-кардиологије из Сомбора, из 
реда запослених;

4. др Живко Влашкалић, доктор медицине, специјалиста 
психијатарије и судске психијатрије из Сомбора, из реда 
запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-498/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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708.

На основу члана 7. став 1 и 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/2010) и чл. 32. тачка 12. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број:  37/2014),  Покрајинска влада, на седници одржаној  7. 
јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, 
Нови Сад, на мандатни период од четири године, именују се:

1. Милена Недељков, дипл. екoномиста из Новог Сада, 
председник,

2. Крум Васев, завршена Војна Академија копнене војске 
из Руме, члан;

3. Мирослав Гаврић, V степен стручне спреме, из Футога, члан;
4. Дарко Тимотић, дипл. геолог – палеонтолог из Новог 

Сада, из реда запослених, члан;
5. Илија Миљковић, специјалиста струковни инжењер ма-

шинства из Новог Сада, из реда запослених, члан.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-25/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

709.

На основу члана 7. став 1 и 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/2010) и чл. 32. тачка 12. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 7.  
јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Надзорни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, 
Нови Сад, на мандатни период од четири године, именују се :

1. Золтан Селеши, завршена Виша техничка школа, из 
Каћа, председник, 

2. Миодраг Перовић, маст. инжењер шумарства из Апати-
на, члан,

3. Ненад Михајловић, дипл. просторни планер, специјали-
ста за урбанистичку основу из Новог Сада, из реда запос-
лених, члан.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-26/2017
Нови Сад, 7. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

710.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, број 69/16), и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска кла-
сификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одо-
брава се Разделу 06 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама Програм 
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Пројекат 
4025 Помоћ у обнови Краљевог конака манастира Свети Прохор 
Пчињски 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 При-
ходи из буџета, економскa класификацијa 481 Дотације невла-
диним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 6.216.182,00 динара (словима: шест ми-
лиона две стотине шеснaест хиљада сто осамдесeт два динара и 
00/100), због не планираних средстава за реализацију намена из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 6.216.182,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења намењено је Српској православној цркви – Епархија 
Врањска Врање за помоћ у обнови Краљевог конака манастира 
Свети Прохор Пчињски: конзерваторско-рестаураторски радови 
на реконструкцији Народне трпезарије са меморијалним центром 
Краљевог конака.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама пре-
узеће обавезу на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-31
Нови Сад, 7. jун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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711.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, број 69/16) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада , на седници одржаној 7. јуна  2017. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 13 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај, Програм 0701 Уређење и надзор у области саобраћаја, 
Програмска активност 1002 Администрација, управљање и ин-
спекцијски надзор, функционална класификација 450 Саобраћај, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класи-
фикацијa 483 Новчане казне и пенали по решењу судова, 4831 
Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 241.000,00 
динара (словима: двестa четрдесет једна хиљада динара и 00/100), 
због непланираних средстава  за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 
241.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – увећа-
ва се у висини и по методологији, те по условима, начину и по-
ступку за измену периодичног плана извршења и одобреног оби-
ма расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, на-
мењено је за исплату по пресуди Основног суда у Врбасу Број 
I.9.П. 721/2015 од 13. октобра 2016. године, која је потврђена пре-
судом Вишег суда у Сомбору Број Гж-253/17 од 11. маја 2017. го-
дине

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу на ос-
нову писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-33
Нови Сад, 7. jун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

712.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, број 69/16), и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),   
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. јуна 2017. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
12 Покрајинском секретаријату за високо образовање и научно-
истраживачку делатност Програм 2007 Подршка у образовању 
ученика  и студената, Програмска активност  1001 Систем уста-
нова студентског стандарда, функционална класификација 960 
Помоћне услуге образовању, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим ни-
воима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, 
износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и 
00/100), због недовољно планираних средстава за реализацију на-
мена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења намењено је Установи студентски културни центар Нови 
Сад  за финансирање трошкова реализације Четвртог међународ-
ног позоришног фестивала „Нови Тврђава Театар“.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-34
Нови Сад, 7. jун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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713.

Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину доноси

ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА

У АП ВОЈВОДИНИ 2016-2018
(Конкурс је објављен у дневном листу “Дневник”

од 1. марта 2017.
и “Сл. листу АПВ”, бр. 12/17)

Мења се укупан износ средстава који се расподељује Конкур-
сом тако што се износ 6.300.000,00 (шестмилионатристахиљада) 
динара, замењује износом 7.540.000,00 (седаммилиона петсто-
четрдесетхиљада) динара.

У осталом делу текст Конкурса остаје неизмењен.

714.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике 
Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35а. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист Аутономне покрајине Војводи-
не”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и 37/16) а у вези члана 124. и 125. Зако-
на о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 
24/2011) у поступку давања сагласности за именовање вршиоца дуж-
ности директора Центра за социјални рад општине Кула, д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ИВАНА ЛЕШЧЕШЕ-
НА, дипломираног педагога из Куле на функцију вршиоца дуж-
ности директора Центра за социјални рад општине Кула.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-474/2017
Нови Сад, 05. јуни 2017. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

715.

На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, 
бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), покрајински секретар за 
високо образовање и научноистраживачку делатност доноси

ПРАВИЛНИК
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ
„ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми, мерила и поступак 
пријаве и избора научноистраживачких односно примењено-ис-
траживачких пројеката које финансира Покрајински секретаријат 
за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем 
тексту: Секретаријат), у оквиру акције „Право на прву шансу”.

Финансијска средства за реализацију програма „Право на прву 
шансу” предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а 
обим средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата.

 
Члан 2.

Акција „Право на прву шансу” реализује се као настојање По-
крајинске владе да ангажује незапослене докторе наука с територије 
АП Војводине на пројектима из њихових ужих научних области.

Пројекте пријављују кандидати који испуњавају услове за кон-
курисање у складу са овим правилником. 

II

УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Члан 3.

За реализацију акције „Право на прву шансу” Секретаријат 
расписује јавни конкурс, којим се лица заинтересована за подно-
шење пријаве обавештавају о условима за конкурисање.

Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију 
садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на интернет 
презентацији Секретаријата.

Пријава пројекта садржи:
- опште податке о подносиоцу;
- предлог пројекта (предмет, садржај и циљ истражи-

вања);
- стање истраживања у области;
- планиране резултате пројекта и могућност њихове при-

менљивости;
- предлог научноистраживачких институција с територије АП 

Војводине с којима би се реализовао предложени пројекат;
- предлог финансијског плана са евентуално потребним 

средствима за покривање материјалних трошкова (без 
средстава за личне дохотке и режијске трошкове одгова-
рајућих институција).

Јавним конкурсом могу се утврдити и други подаци, односно 
прилози који се достављају уз пријаву, а битни су за одлучивање 
приликом избора пројеката.

Секретаријат образује комисију за спровођење конкурса. Ко-
мисија доставља образложени предлог покрајинском секретару, 
уз мишљење и оцену предлога пројеката које даје стручни савет 
из научне области којој припада тема пројекта, који доноси ре-
шење о реализацији суфинансирања. 

Члан 4.

Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће 
услове:

1) да су држављани Републике Србије;
2) да имају пребивалиште на територији Аутономне по-

крајине Војводине;
3) да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним 

од наведених модалитета:
• у оквиру акредитованих докторских студија, 
• према раније важећим прописима,
• нострификацијом звања стеченог на студијама у 

иностранству према важећим прописима у земљи 
стицања звања,

• без нострификације звања стеченог на студијама 
у иностранству, ако је оно стечено на универзите-
ту који је међу првих хиљаду универзитета – према 
Шангајској листи;

4) да поседују ажуриран картон научног радника као део 
јединствене базе података истраживача у АП Војводини 
коју води Секретаријат;

5) да су евидентирани у бази Националне службе за запо-
шљавање као незапослена лица.
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Члан 5

Кандидати који испуњавају услове из члана 4. овог правилника 
подносе предлог научноистраживачког односно примењено-ис-
траживачког пројекта у трајању до 12 месеци.

Елементи пројекта морају бити повезани са елементима од-
брањене докторске дисертације или с другим научноистражи-
вачким референцама кандидата.

Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих на-
учних области:

1) техничке науке;
2) технолошке науке
3) медицинске науке;
4) спортске науке; 
5) природно-математичке науке;
6) биотехничке науке;
7) друштвене и хуманистичке науке;
8) правне и економске науке

Члан 6.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног рад-
ника чији је укупни фактор компетенције преко 20 – на основу 
Критерујума за утврђивање и оцену истраживача за циклус ис-
траживања 2012–2016. године Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

Члан 7.

Кандидат је обавезан да препоручи најмање две регистроване 
научноистраживачке организације или развојне јединице с тери-
торије Аутономне покрајине Војводине у којима би се реализова-
ло или с чијим истраживачима би се сарађивало у реализацији 
предложеног пројекта.

Секретаријат ће обезбедити сарадњу са одговарајућом научном 
институцијом и обезбедити покриће режијских трошкова за њено 
учешће у реализацији акције „Право на прву шансу”.

Члан 8.

Пре почетка евалуације пријављених пројеката, Секретаријат 
ће одбацити пријаве у следећим случајевима:

- непотпуне пријаве,
- пријаве поднете по истеку рока дефинисаног јавним кон-

курсом.

Члан 9.

Мишљење и оцену предлога пројеката даје стручни савет из 
научне области којој припада тема пројекта, а који је формиран 
у складу с Правилником о стручним саветима. Стручни савет 
може предложити подносиоцу пријаве промену садржаја пред-
лога пројекта (нпр. план активности, обим и садржај рада, опис 
очекиваних резултата).

Члан 10.

Коначну одлуку о прихватању предлога пројеката доноси по-
крајински секретар, имајући у виду:

- спремност предложене научне институције за реализа-
цију пројекта;

- компетенцију предложеног ментора за реализацију 
пројекта;

- оцену пројекта по евалуацији од стручног савета из одго-
варајуће научне области;

- услове дефинисане јавним позивом;
- расположива средства предвиђена финансијским планом 

за ове намене.

За прихваћене предлоге Секретаријат закључује уговор о реа-
лизацији пројекта с подносиоцем пријаве и одговарајућом инсти-
туцијом с којом се реализује пројекат.

Члан 11.

Општи критеријуми за оцену предложених научноистражи-
вачких пројеката јесу:

- научна оправданост предложених истраживања,
- научна заснованост предложених истраживања,
- применљивост резултата пројекта,
- ниво оригиналности истраживања.

III

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Члан 12.

Средства Секретаријата у оквиру финансирања пројеката про-
грама „Право на прву шансу” намењена су:

- за исплату личних доходака истраживача према средњој 
цени истраживaчког месеца Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја Владе Републике Србије за 
звање научни сарадник;

- за материјалне трошкове за реализацију пројеката;
- по један истраживач месец за ментора пројекта;
- за режијске трошкове институције с којима би се сарађи-

вало у реализацији пројекта, максимално до 5% од укуп-
не финансијске вредности пројекта.

Члан 13.

Средства за реализацију програма „Право на прву шансу” 
предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим 
средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата. 

Износ средстава по појединачном пројекту зависиће од укуп-
ног броја пријављених пројеката, оцене коју пројекат добије по 
евалуацији стручног савета, као и од прилива средстава у буџет 
Аутономне покрајине Војводине.

IV

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА

Члан 14.

Реализација пројеката прати се на основу завршног извештаја, који 
се регулишу уговором између Секретаријата и корисника средстава.

Извештаји из става 1. овог члана подносе се на обрасцима чију 
садржину прописује Секретаријат.

Члан 15.

Истраживања се оцењују на основу поређења остварених резулта-
та и планираних резултата, у складу с наводима из обрасца пријаве.

Члан 16.

Правилник ступа на снагу даном потписивања.

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правил-
ник за реализацију акције „Право на прву шансу”, од 19. јануарa 
2016. године.

Нови Сад, 21. фебруар 2017. године
Број: 142-451-140/2017-01

Покрајински секретар
проф. др Зоран Милошевић,с.р.
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716.

На основу члана 11. раздео 12, чл. 20, 21, 22. став 4. чл. 25. и 26. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 69/2016) и 
члана 3. Правилника за реализацију акције „Право на прву шан-
су”, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност расписује

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ
„ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”

I

Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће 
услове:

1) да су држављани Републике Србије;
2) да имају пребивалиште на територији Аутономне по-

крајине Војводине;
3) да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним 

од наведених модалитета:
- у оквиру акредитованих докторских студија, 
- према раније важећим прописима,
- нострификацијом звања стеченог на студијама у 

иностранству према важећим прописима у земљи 
стицања звања,

- без нострификације звања стеченог на студијама 
у иностранству, ако је оно стечено на универзите-
ту који је међу првих хиљаду универзитета – према 
Шангајској листи,

4) да поседују ажуриран картон научног радника као део 
јединствене базе података истраживача у АП Војводи-
ни коју води Покрајински секретаријат за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: 
Секретаријат),

5) да су евидентирани у бази Националне службе за запо-
шљавање као незапослена лица.

 
II

Кандидати који испуњавају наведене услове подносе пред-
лог научноистраживачког односно примењено-истраживачког 
пројекта у трајању до 12 месеци. Елементи пројекта морају бити 
повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или с 
другим научноистраживачким референцама кандидата.

Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих на-
учних области:

1) техничке науке;
2) технолошке науке
3) медицинске науке;
4) спортске науке; 
5) природно-математичке науке;
6) биотехничке науке;
7) друштвене и хуманистичке науке;
8) правне и економске науке.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног рад-
ника чији је укупни фактор компетенције преко 20 – на основу 
Критерујума за утврђивање и оцену истраживача за циклус ис-
траживања 2012–2016. године Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

III

Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију 
садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на интернет 
презентацији Секретаријата.

Средства за реализацију програма „Право на прву шансу” 
предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим 
средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата. За 
ове намене, Финансијским планом Секретаријата за 2017. годину 
планирано је 14.400.000,00 динара.

Потребна документација:

• потписан образац пријаве  –два примерка, као и један 
примерак у електронској форми;

• уверење о држављанству Републике Србије;
• копија важеће личне карте (као доказ пребивалишта на 

територији АП Војводине);
• уверење о стеченом звању доктора наука; 
• уверење о незапослености.

Јавни конкурс отворен је од датума расписивања до 26. јуна 
2017. године.

Потребна документација се подноси у затвореној коверти с на-
знаком „Право на прву шансу” на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност

Бул. Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За додатне информације можете се обратити Марти Ђукић, 
путем телефона: 021/487-46-33, или путем имејла: marta.sinko@
vojvodina.gov.rs.

717.

На основу чл. 16 став 2., члана 24. став 2. и члана 33. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 ‒ др.одлука и 37/16) и члана 38. став 4. 
Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и 
99/2011 – др. закони) покрајински секретар за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство доноси

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2017. ГОДИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ СА

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ

Опште одредбе

Члан 1.
 
Правилником о додели бесповратних средстава за реализацију 

програмских активности удружења грађана у 2017. години на 
територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољоприв-
редном производњом (у даљем тексту: Правилник) прописује се 
намена средстава, поступак доделе средстава, критеријуми за 
доделу средстава и друга питања значајна за реализацију Финан-
сијског плана Покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство АП Војводине за 2017. годину (у даљем 
тексту: Секретаријат), позиција 94, економска класификација 481 
– дотације невладиним организацијама. 

Висина, начин доделе и намена бесповратних средстава

Члан 2.

Укупан износ средстава – који се додељује по Правилнику и 
конкурсу – 5.000.000,00 динара.
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Средства се додељују на основу конкурса који се објављује у „Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине”, у једном од јавних гла-
сила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и 
на интернет страници Секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс из претходног става отворен је до утрошка средстава, 
а закључно са 30.06.2017. године.

Средства из става 1. овог члана додељују се бесповратно.

Средства која се додељују намењена су за реализацију про-
грамских активности удружења грађана и побољшање услова 
рада удружења грађана и то за плаћање:

1. Трошкова закупа простора удружења.
2. Трошкова комуникација ( коришћења телефона и интер-

нета).
3. Трошкова канцелариског материјала.
4. Путних трошкова.
5. Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима .
6. Трошкова ангажовања преводилаца.
7. Трошкова закупа сале.
8. Трошкова набавке опреме за удружење.
9. Трошкова израде софтвера и веб сајта удружења.
10. Трошкова издавања , штампања и дистрибуције часописа.
11. Трошкова штампања рекламног материјала.
12. Трошкова одржавања ТВ емисија.
13. Трошкова учешћа на сајмовима.

Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање 
трошкова организовања и одржавања локално традиционалних 
манифестација као и изложби стоке.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање сред-
става, неће се признавати активности реализованe пре 1. јануара 
2017. године као ни:

• трошкови за куповину половне опреме и материјала;
• трошкови плате и накнаде члановима удружења подно-

сиоца пријаве;
• трошкови организовања игара на срећу;
• плаћања путем компензације и цесије неће бити призна-

та, као ни промет између повезаних лица;

Корисници средстава

Члан 3.

Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије 
је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП 
Војводине и чија је делатност у вези с пољопривредном произ-
водњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре пре 01.01.2017. године. 

Документација која се подноси на конкурс

Члан 4.

Документација која се подноси на Конкурс:

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом 
и печатом подносиоца пријаве;

2. читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са 
обавезним потписом и печатом подносиоца пријаве;

3. фотокопија личне карте одговорног лица;
4. детаљан план активности удружења за 2017. годину са 

временским оквиром;
5. детаљан буџет плана активности удружења за 2017. го-

дину;
6. фотокопија решења о упису у Регистар удружења; 
7. фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју;
8. потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија 

картона депонованих потписа (за рачун банке); 

9. уверење Пореске управе о томе да је подносилац прија-
ве измирио пореске и друге јавне дажбине, закључно са 
31.12.2016. године;

10. фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила 
Агенција за привредне регистре.

11. изјава подносиоца пријаве да по истом основу није ост-
варио подстицај од другог даваоца средстава, односно  
да иста намена средстава није предмет другог поступка 
коришћења подстицаја.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију.

Подносилац пријаве на образцу изјаве треба да се изјасни о 
томе да ли ће документацију под тачкама 6,7,9 и 10 прибавити сам 
или је сагласан стим да је прибави Секретаријат, по службеној 
дужности.

Поступање с пријавама

Члан 5.

Подносилац пријаве има право да поднесе само једну пријаву 
на Конкурс.

Подносиоци непотпуних пријава биће позвани да допуне доку-
ментацију у року од пет (5) дана од дана пријема позива.Уколико 
подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не 
допуне документацију пријава ће бити одбачена као непотпуна.  
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања 
документације која је тражена позивом и биће исплаћене ако у 
моменту комплетирања пријаве буде расположивих средстава.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве:

• којe су  поднетe пре објаве Конкурса; 
• којe су поднетe након истека рока који је прописан Кон-

курсом;
• које су поднела лица која немају право да учествују на 

Конкурсу;
• сваку наредну пријаву истог подносиоца у текућој кален-

дарској години;
• послате факсом или електронском поштом;
• које су поднете од стране удружења која су користила 

подстицајна средства овог секретаријата или Министар-
ства пољопривреде и заштите животне средине, а нису 
оправдала наменско и законито коришћење тих средста-
ва.

Одлучивање о додели средстава

Члан 6.

Поднете пријаве разматра Комисија, коју је именовао покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту: Секретар).

По потреби, чланови Комисије могу бити и еминентни 
стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. 

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи 
додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су 
неопходне за одлучивање. 

Комисија разматра пријаве и о томе сачињава записник у ком 
ће навести подносиоце пријаве који испуњавају услове пропи-
сане Конкурсом, вредноване у складу с чланом 7. Правилника, 
предлог за доделу средстава, као и подносиоце пријава којима су 
пријаве одбијене и разлоге одбијања.
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Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи сред-
става по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а подносиоцима 
пријаве којима нису одобрена средства навешће се разлози одбијања.

Одлуку о додели средстава из става 7. доноси Секретар, на ос-
нову предлога Комисије. 

Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, нити 
се може водити управни спор. 

Резултати Конкурса биће објављени на званичном сајту Секре-
таријата: www.psp.vojvodina.gov.rs. 

Критеријуми за доделу средстава

Члан 7.

Критеријуми и бодови за доделу средстава за програмске ак-
тивности удружења грађана у 2017. години на територији АП 
Војводине чија је делатност у вези с пољопривредном произ-
водњом дати су у табели.

1. степен развијености општина:
- развијеност изнад републичког просека

- развијеност од 80–100% републичког просека
- развијеност од 60–80% републичког просека
- развијеност испод 60% републичког просека

0
5
10
15

2. да је  удружење активно: од 2015. и 2016. године
                                  од 2014. године

                                                 од 2013. године и раније

5
10
20

3. број чланова удружења: од 11 до 20 чланова
                                             од 21 до 30 чланова
                                             од 31 до 50 чланова

                                             преко 51члана

5
10
15
20

4. да удружење поседује услове за своје активности – 
простор  (доставити фотокопију извода из катастра, или 
фотокопију уговора о закупу или другу врсту фотокопије 

уговора којим је дефинисано коришћење простора  у 
корист удружења ). 

10

5. да је активност удружења од међународног значаја 
(доставити фотокопију уговора о сарадњи, фотокопију 

споразума или други документ којим се доказује 
међународна активност удружења ).

10

6. да удружење има осмишљен квалитетан програм 
активности који има препознатљив позитиван ефекат за 

пољопривреду и рурални развој
15

7. да постоји квалитетна сарадња са Секретаријатом 
ранијих година  (доставити фотокопију уговора) 10

укупно бодова ( од 0 до 100 )

Пријаве које имају мање од 30 бодова – сходно предвиђеним 
Критеријумима за доделу средстава за финансирање активности 
удружења грађана у 2017. години – неће бити подржане. 

Уговор о додели средстава

Члан 8.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
регулишу се уговором.

Време закључења уговора јесте најкасније 15 дана од дана до-
ношења одлуке о додели средстава.

Праћење извршавања Уговора

Члан 9. 

Административну контролу спроводи комисија Секретарија-
та, контролом пријаве подносиоца и приложених докумената. 

Корисник средстава је дужан да Секретаријату достави наратив-
ни и финансијски извештај о наменском коришћењу средстава.

Завршне одредбе

Члан 10.

Правилник ступа на правну снагу оног дана када га потпише 
Секретар. 

У Новом Саду, 
број: 104-401-3257/2017-01

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић,с.р.

718.

На основу члана 11. и  22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, број 69/2016) и члана 38. став 4. и став 5. Закона о удру-
жењима грађана („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011 
– др. закони), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и  шумарство, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2017. ГОДИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, 
ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ СА

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ. 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија 
је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање 
пољопривредне производње на територији АП Војводине.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за ре-
ализацију програмских активности удружења грађана и побољ-
шање услова рада удружења грађана.

Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање 
трошкова организовања и одржавања локално традиционалних 
манифестација, као и изложби стоке.

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом 
конкурсу је  5.000.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за плаћање:

1. Трошкова закупа простора удружења.
2. Трошкова комуникација ( коришћења телефона и интер-

нета).
3. Трошкова канцелариског материјала.
4. Путних трошкова.
5. Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима.
6. Трошкова ангажовања преводилаца.
7. Трошкова закупа сале.
8. Трошкова набавке опреме за удружење.
9. Трошкова израде софтвера и веб сајта удружења.
10. Трошкова издавања , штампања и дистрибуције часописа.
11. Трошкова штампања рекламног материјала.
12. Трошкова одржавања ТВ емисија.
13. Трошкова учешћа на сајмовима.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије 
је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП 
Војводине и чија је делатност у вези с пољопривредном произ-
водњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре пре 01.01.2017. године. 
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4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом 
и печатом подносиоца пријаве;

2. читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са 
обавезним потписом и печатом подносиоца пријаве;

3. фотокопија личне карте одговорног лица;
4. детаљан план активности удружења за 2017. годину са 

временским оквиром ;
5. детаљан буџет плана активности удружења за 2017. годину;
6. фотокопија решења о упису у Регистар удружења; 
7. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
8. потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија 

картона депонованих потписа (за рачун банке); 
9. уверење Пореске управе о томе да је подносилац прија-

ве измирио пореске и друге јавне дажбине закључно са 
31.12.2016. године;

10. фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила 
Агенција за привредне регистре.

11. изјава подносиоца пријаве да по истом основу није ост-
варио подстицај од другог даваоца средстава, односно  
да иста намена средстава није предмет другог поступка 
коришћења подстицаја.

Подносилац пријаве на образцу изјаве треба да се изјасни о томе 
да ли ће документацију под тачкама 6,7, 9 и 10 прибавити сам или је 
сагласан стим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
30.06.2017. године.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

- покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство решењем је образовао комисију за разма-
трање пријава на Конкурс за доделу бесповратних сред-
става за реализацију  програмских активности удружења 
грађана у 2017. години на територији АП Војводине, чија 
је делатност у вези с пољопривредном производњом;

- комисија има обавезу да размотри пријаве и о томе сачи-
ни записник, на основу критеријума утврђених Правил-
ником за доделу средстава за реализацију активности уд-
ружења грађана у 2017. години на територији АП Војво-
дине, чија је делатност у вези са пољопривредном про-
изводњом (у даљем тексту: Правилник);

- одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу 
записника комисије;

- критеријуми, систем бодовања и друга питања значајна за 
реализацију овог конкурса регулисана су Правилником.

7. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

- Време закључења уговора јесте 15 дана од дана доно-
шења одлуке о додели средстава.

8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

- средства за подршку удружењима грађана чија је делат-
ност повезана с пољопривредном производњом, по овом 
конкурсу, додељују се бесповратно;

- средства опредељена за ову намену могу бити додељена 
за програмске активности предвиђене за 2017.годину; 

- подносилац може поднети само једну пријаву;
- подносиоци непотпуних пријава биће позвани да допу-

не документацију у року од пет (5) дана од дана пријема 
позива.Уколико подносиоци непотпуних пријава у року 
из претходног става не допуне документацију пријава ће 
бити одбачена као непотпуна.  Пријаве које су допуњене 
биће разматране тек након достављања документације 
која је тражена позивом и биће исплаћене ако у моменту 
комплетирања пријаве буде расположивих средстава.

- средства намењена за трошкове горива настале 
коршћењем сопственог возила или возила удружења 
грађана ограничавају се до 10.000 динара (правдање 
средстава је приложен  путни налог и рачун за купљено 
гориво) такође, трошкови дневница настали током путо-
вања неће се признавати. 

- бесповратна средства исплаћиваће се у складу с прили-
вом средстава у буџет АП Војводине;

- рок за реализацију  активности јесте 31.12.2017. године;
- корисник средстава је дужан да правда утрошак средства 

достављањем финансијског извештаја ( оргинал факту-
ра, оверен извода банке да су фактуре плаћене, оверен 
извода банке да је дигнута готовина непосредно пред 
плаћање рачуна, фискалних рачуна, оверених уговора  и 
других конкретне доказе о наменском трошењу новца)  и  
наративног извештаја ;

- пријаве удружења која су користила подстицајна сред-
ства овог секретаријата или Министарства пољопривре-
де и заштите животне средине, а нису оправдала намен-
ско и законито коришћење тих средстава – неће се разма-
трати. 

- плаћања путем компензације и цесије неће бити призна-
та;

- неблаговременe пријаве неће се разматрати;
- конкурсна документација се не враћа.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ

Пријаве с траженом документацијом доставити 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 РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИ-
НЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ СА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 
ПРОИЗВОДЊОМ” или можете доставити лично на писарници 
покрајинских органа Управе у згради Покрајинске владе АП 
Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити путем телефона: 021/487-
44-13; од 10 до 14  часова.

11. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ   ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве, образац листе чланова удру-
жења, образац изјаве и Правилник  се могу се преузети са (www.
psp.vojvodina.gov.rs).

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић,с.р.

719.

На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016), члана 22. 
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016) 
и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за до-
делу средстава путем јавног конкурса број 130-401-2959/2017-02 
од 30.05.2017. године. Покрајински секретаријат за урбанизам  и 
заштиту животне средине  , Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад,  
расписује
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К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У 2017. ГОДИНИ, 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ 

ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И ТО:

1. просторног плана јединице локалне самоуправе
2. плана генералне регулације
3. плана детаљне регулације 

у циљу стварања планског основа и подстицања планског 
уређења простора, а тиме и стварања квалитетног предуслова за 
реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструк-
туре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних 
грана јединица локалне самоуправе на територији Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства

1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 17.000.000,00динара.

2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име су-
финансурања појединачног планског документа не може 
прећи износ 

- За просторни план од 3.000.000,00 динара.
- За план генералне регулације од 2.000.000,00 динара
- За план детаљне регулације од 1.500.000,00 динара.

3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоу-
праве са територије Аутономне покрајине Војводине која 
је у буџету за 2017. годину обезбедила део сопствених сред-
става за израду планског документа за који конкурише.

4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за су-
финансирање само 1 (једног) планског документа. 

5. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за:
• средства за израду планског документа чија је изра-

да планирана у 2017. години;
• наставак израде планског документа за који су ра-

није додељена средства по конкурсу из 2016. године 
под условом да је доставила извештај о наменском 
утрошку додељених средстава.

• план чија је израда започета пре 2017. године под ус-
ловом да су средства за израду плана пренета и пла-
нирана у 2017. години. 

6. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за су-
финансирање израде планског документа који је искљу-
чиво финансиран из буџетских средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назна-
ком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне 
самоуправе за израду планске документације“ или непосредно 
на писарници покрајинских органа (контакт особе за пријаве су 
Софија Шумаруна и Јелена Вујасиновић Гркинић, на телефон: 
021/456-851 и 021/4874 077, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.
rs  и  јelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs).

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Потребна документација

1. Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на об-
расцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата 
(www.екоurb.vojvodina.gov.rs.)

2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне са-

моуправе у писменој форми на јединственом обрасцу.  

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави: 

- одлуку јединице локалне самоуправе о изради планског 
документа који је предмет конкурса, донету у складу са 
Законом о планирању и изградњи  („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 54/2013-решење УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 
и 145/2014), односно у складу са Законом о планирању 
и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење 
УС, 98/2013 – одлука УС ) за планове за које је одлука о 
изради донета пре 2015. године, oбјављену у службеном 
гласилу,

- оверену фотокопију ПИБ обрасца, 
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне са-

моуправе за 2017. годину, са финансијским извештајем 
из којег се види да су обавезе за планове чија је израда 
започета пре 2017. године пренете и планиране и у 2017. 
години.

Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:

1. приоритетност планског документа;
2. површина обухвата планског документа, 
3. број становника јединице локалне самоуправе;
4. значај планског документа за развој јединице локалне са-

моуправе, ширег окружења и развој АП Војводине;
5. фаза поступка израде  планског документа; 
6. степен развијености јединице локалне самоуправе према 

важећој Уредби о утврђивању јединствене листе развије-
ности региона и јединица локалне самоуправе за 2014. 
годину („Сл. гласник РС“ број 104/2014);

7. расположива буџетска средства која је јединица локалне 
самоуправе определила на име сопственог учешћа у су-
финансирању израде планског документа;

8. раније додељена средства за израду истог планског до-
кумента од Покрајинског секретаријата надлежног за 
послове просторног планирања и урбанизма.

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком по-
крајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса. 

Рокови за спровођење конкурса

- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 
листу „Дневник“  од 05.06.2017. до 30.06.2017. године,

- доношење одлуке о додели средстава и објављивање 
резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата:  
10.07.2017. године,

- рок извршења уговорене обавезе јединице локалне само-
управе је до 30.04.2018. године,

- након реализације уговорене обавезе јединица локалне 
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај 
о реализацији активности и финансијски извештај о ко-
ришћењу средстава са спецификацијом трошкова како 
би оправдала наменско и законито коришћење средстава.

- рок достављања извештаја о наменском утрошку сред-
става: 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а 
најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уго-
ворене обавезе.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу 
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет 
сајту Секретаријата (www.екоurb.vojvodina.gov.rs.).
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2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног 
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.

3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински 
секретар за урбанизам и заштиту животне средине на ос-
нову ранг листе сачињене од стране Комисијe за спро-
вођење јавног конкурса. 

4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за су-
финансирање израде планске документације, подносилац 
пријаве се позива да потпише уговор са Секретаријатом, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна.

5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2017. годину.

Покрајински секретар
Владимир Галић,с.р.

720.

На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016), члана 22. 
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016) 
и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за до-
делу средстава путем јавног конкурса број 130-401-2960/2017-02 
од 30.05.2017. године.  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УР-
БАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  , Бул. Михајла 
Пупина 16, Нови Сад  ,расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У 2017. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

- ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

У ОКВИРУ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА
И/ИЛИ ЊЕГОВОЈ ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ, 

КАО ПОМОЋ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ ЗА СЛЕДЕЋЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 

1. Идејног решења 
2. Идејног пројекта и студије оправданости 
3. Пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елабо-

ратима
4. Пројекта за извођење са припадајућим фазама и планом 

превентивних мера

у циљу:

- подстицања планског уређења и опремања простора не-
опходном инфраструктуром и другим садржајима, 

- стварања услова за реализацију објеката (инфраструк-
тура свих облика (саобраћајнице, електроенергетски 
објекти, гасна инфраструктура, термоенергетска инфра-
структура, објекти водовода и канализација), визиторски 
или едукативни центри, туристички садржаји и сл., на 
подручјима заштићених природних добара (Национал-
ни парк Фрушка Гора, Специјални резервати природе, 
Предели изузетних одлика, Паркови природе, заштиће-
но станиште) и њиховој зони заштите, и 

- стварања просторних услова приступачности и повези-
вања значајних  дестинација (културна или приодна до-
бра) са урбаним срединама. 

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства

1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 8.000.000,00 динара.

2.  Износ средстава које додељује Секретаријат на име суфи-
нансурања појединачне циљне групе не може прећи износ 
од 1.500.000,00 динара, при чему јединица локалне само-

управе може конкурисати за највише две циљне групе тех-
ничке документације, односно добити средства по основу 
конкурса у износу максимално 3.000.000,00 динара. 

3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоу-
праве са територије Аутономне покрајине Војводине која 
је у буџету за 2017. годину обезбедила део сопствених сред-
става за израду техничке документације за коју конкурише.

4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за сред-
ства за израду техничке документације чија је израда 
планирана у 2016. и 2017.години.

5. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за су-
финансирање израде техничке документације која се ис-
кључиво финансира из буџетских средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назна-
ком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне 
самоуправе за израду техничке документације“ или непосредно 
на писарници покрајинских органа (контакт особе за пријаве су 
Софија Шумаруна и Јелен Вујасиновић Гркинић, на телефон: 
021/456-851 и 021/4874 077, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.
rs  и  јelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Потребна документација

1. Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на об-
расцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата 
(www.екоurb.vojvodina.gov.rs.)

2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне са-

моуправе у писменој форми на јединственом обрасцу.  
4. За сваку циљну групу дефинисану овим конкурсом под-

носи се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави: 

- исказану процену финансијских средстава потребних за 
израду  техничке документације; 

- доказ о  спроведеном поступку јавне набавке, уколико је 
спроведен, и Уговор са одабраним израђивачем технич-
ке докуметације;

- уколико поступак јавне набавке за израду техничке докумен-
тације, који је предмет конкурса, још увек није спроведен, 
надлежни орган ЈЛС треба да достави изјаву да ће спровести 
поступак у складу са Законом о јавним набавкама;

- оверену фотокопију ПИБ обрасца; 
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне са-

моуправе за 2017. годину са назнаком где су у буџету је-
динице локалне самоуправе планирана средства на име 
сопственог учешћа на изради техничке документације 

Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:

1. приоритетност пројекта;
2. број становника јединице локалне самоуправе;
3. значај пројекта за развој јединице локалне самоуправе, 

ширег окружења и развој АП Војводине;
4. степен развијености јединице локалне самоуправе према 

важећој Уредби о утврђивању јединствене листе развије-
ности региона и јединица локалне самоуправе за 2014. 
годину („Сл. гласник РС“ број 104/2014);
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5. расположива буџетска средства која је јединица локалне 
самоуправе определила на име сопственог учешћа у су-
финансирању израде техничке документације

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком по-
крајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса. 

Рокови за спровођење конкурса

- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 
листу „Дневник“  од 05.06.2017. до 30.06.2017. године,

- доношење одлуке о додели средстава и објављивање 
резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата:  
10.07.2017. године,

- рок извршења уговорене обавезе јединице локалне само-
управе је до 31.12.2017. године,

- након реализације уговорене обавезе јединица локалне 
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај 
о реализацији активности и финансијски извештај о ко-
ришћењу средстава са спецификацијом трошкова како 
би оправдала наменско и законито коришћење средстава.

- рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 
15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а најкасније 
15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу 
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет 
сајту Секретаријата (www.екоurb.vojvodina.gov.rs.).

2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног 
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.

3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински 
секретар за урбанизам и заштиту животне средине на ос-
нову ранг листе сачињене од стране Комисијe за спро-
вођење јавног конкурса. 

4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за су-
финансирање израде техничке документације, подносилац 
пријаве се позива да потпише уговор са Секретаријатом, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна.

5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2017. 
годину.

Покрајински секретар
Владимир Галић,с.р.

721.

ИСПРАВКА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ

 О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
 ВОЈВОДИНЕ

(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“ БРОЈ 69/2016)

У члану 7. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број:69/2016)  број „3“ замењује се бројем „4 “.

02 Број: 40-112/2016
Нови сад, 06. јун 2017. година

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Никола Бањац,с.р.

722.

Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије 
Татјана Бабић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Драгана 
Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др Милан Марковић, 

Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан Станић, Сабаху-
дин Тахировић, др Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана 
Шурлан, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике 
Србије, на седници одржаној  6. априла 2017. године, донео је

О Д Л У К У

Утврђује се да Покрајинска скупштинска одлука о оснивању 
јавне установе „Војвођанска академија наука, уметности и кул-
туре“ („Службени лист АПВ“, број 29/15) није у сагласности са 
Уставом и законом.

О б р a з л о ж е њ е

I

Уставном суду поднет је предлог за оцену уставности и закони-
тости Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању јавне устано-
ве “Војвођанска академија наука, уметности и културе („Служ-
бени лист АПВ“, број 29/15). У предлогу се као спорна наводе 
следећа уставноправна питања: 

1. као претходно, да ли, сагласно Уставу, аутономна по-
крајина може да уређује питања од покрајинског значаја 
и у другим областима, мимо оних одређених одредбом 
члана 183. став 2. Устава;

2. да ли одредбе Статута Покрајине на које се позива ос-
нивачки акт (члан 16, a у вези са чланом 17.), предста-
вљају довољан правни основ за оснивање Јавне устано-
ве „Војвођанска академија наука, уметности и културе“, 
са циљем обављања послова у области науке, културе 
и уметности са другачијим положајем и организацијом 
од законом прописаног облика оснивања организација 
за обављање научноистраживачке делатности, те делат-
ности у области културе и уметности чији оснивач, са-
гласно закону, може бити и аутономна покрајина;

3. да ли Закон о Српској академији наука и уметности ис-
кључује могућност да јединице територијалне аутоно-
мије и локалне самоуправе у области науке и уметности 
оснивају организације које по разлозима оснивања и на-
зиву садрже решења аналогна онима које садржи тај за-
кон, имајући у виду да је Српска академија наука и умет-
ности Законом уређена као „суи генерис“ установа од 
посебног националног значаја „заснована на принципи-
ма и традицији академијског организовања у Србији“;

4. да ли се, будући да Српска академија наука и уметности, 
на основу закона, у свом саставу има огранке, те да је 
Статутом Српске академије наука и уметности предвиђе-
но постојање огранка те академије у АП Војводини, који 
организује истраживања и друге активности у области 
научног и уметничког стваралаштва у оквиру задатака 
САНУ, а посебно везаних за подручје Војводине, овде 
ради о истовременом постојању „паралелних институ-
ција“ у овим областима.

Поводом постављених питања, подносилац предлога износи 
мишљење да је аутономна покрајина оспореном одлуком преко-
рачила Уставом и законом утврђене надлежности, имајући у виду 
да аутономна покрајина представља облик територијалне децен-
трализације власти, да сагласно Уставу нема изворне надлежнос-
ти у области науке, те да закон не предвиђа да аутономна покраји-
на за обављање поверених и изворних послова у области науке 
и културе може да оснива установе са различитим положајем и 
организацијом од оних предвиђених законом, те да стога оспоре-
на одлука, из наведених разлога, у целини, није у сагласности са 
Уставом и законом. У предлогу се на крају тражи да до доношења 
коначне одлуке, Уставни суд обустави извршење појединачног 
акта или радње предузете на основу оспорене Покрајинске одлу-
ке, јер би њиховим извршавањем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице.

У спроведеном претходном поступку Уставни суд је, 12. фебру-
ара 2016. године, доставио предлог на одговор Скупштини Ауто-
номне покрајине Војводине, који у остављеном року, а ни након 
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истека тог рока, није добијен. Стога је поступак настављен, са-
гласно одредби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15-др.
закон и 103/15).

II

У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио следеће:

Оспорену Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању јавне 
установе „Војвођанска академија наука, уметности и културе“ (у 
даљем тексту: оспорена Одлука) донела је скупштина Аутономне 
покрајине Војводине, на седници одржаној 7. јула 2015. године. 
Одлука је објављена у „Службеном листу АПВ“, број 29 од 7. јула 
2015. године, а ступила је на снагу 15. јула 2015. године. Оспо-
рена Одлука је донета с позивом на члан 31. алинеју 2. и члан 
16, а у вези са чланом 17. Статута Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члан 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.за-
кон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон).

Оспореном Одлуком је прописано: да Аутономна покрајина 
Војводина (у даљем тексту: оснивач) оснива  „Војвођанску ака-
демију наука, уметности и културе“ са циљем унапређивања 
области науке, уметности и културе Аутономне покрајине Војво-
дине (члан 1.); да ВАНУК послује као установа у складу са про-
писима о јавним службама и да има својство правног лица (члан 
2.); да може користити скраћени назив ВАНУК на начин утврђен 
њеним статутом и да је седиште ВАНУК-а у Новом Саду (члан 3.); 
да се оснива на принципима и традицијама организовања научне, 
уметничке и културне делатности савременог европског просто-
ра и да је рад ВАНУК-а јаван (члан 4.); да се у раду ВАНУК-а ства-
рају услови за обезбеђивање равноправности, очувања и пошто-
вања различитости култура националних мањина – националних 
заједница које постоје у АП Војводини (члан 5.); да се ВАНУК 
оснива ради проучавања научних, уметничких и културних пи-
тања специфичних за АП Војводину, а такође и ради подстицања, 
унапређивања, помагања и пропагирања научног стваралаштва 
у складу са законом, подстицања, унапређивања, помагања и 
пропагирања уметничког стваралаштва, изучавања, развијања 
и представљања културе народа и националних заједница које 
постоје у АП Војводини, сакупљања, сређивања и проучавања 
грађе из области науке, уметности и културе Војводине, бављења 
издавачком делатношћу, сарађивања са сродним установама у 
земљи и иностранству (члан 6.); да се средства за оснивање и по-
четак рада и делатност обезбеђују из буџета АП Војводине, да 
се средства за рад обезбеђују из буџета АП Војводине, накнада 
од корисника услуга и других прихода које оствари обављањем 
послова из своје делатности, донација, прилога и спонзорстава 
домаћих и страних правних и физичких лица и других извора 
у складу са законом, а да у случају престанка рада ВАНУК-а, 
преостала средства припадају оснивачу (члан 7.); да се ВАНУК 
региструје за – делатност струковних удружења, издавање књи-
га, издавање часописа и периодичних издања, осталу издавачку 
делатност, истраживање и експериментални развој у биотехно-
логији, истраживање и развој у осталим природним и технич-
ко-технолошким наукама, истраживање и развој у друштвеним 
и хуманистичким наукама, остале стручне, научне и техничке 
делатности, високо образовање, делатност библиотека и архива, 
делатност музеја, галерија и збирки (члан 8.); да ВАНУК почиње 
са радом даном уписа у судски регистар и да органи руковођења, 
управљања и надзора ВАНУК-а јесу директор, управни одбор 
и надзорни одбор, које именује и разрешава Покрајинска влада 
(члан 9.). Одредбама чл. 10. до 17. Одлуке одређена је садржина 
статута ВАНУК-а, као и састав и надлежност органа ВАНУК-а, а 
одредбама чл. 18. до 20. Одлуке предвиђена је обавеза подношења 
извештаја о раду ВАНУК-а оснивачу, одређен рок за именовање 
органа ВАНУК-а и за доношење унутрашњих аката, као и дан 
ступања на снагу ове одлуке.

Уставом Републике Србије је утврђено: да је државна власт 
ограничена правом грађана на покрајинску аутономију и ло-
калну самоуправу и да право грађана на покрајинску аутоно-
мију и локалну самоуправу подлеже само надзору уставности и 

законитости (члан 12.); да је научно и уметничко стваралаштво 
слободно и да република Србија подстиче и помаже развој на-
уке, културе и уметности (члан 73. ст. 1. и 3.); да су аутономне 
покрајине надлежне у питањима која се, на сврсисходан начин, 
могу остваривати унутар аутономне покрајине, у којима није 
надлежна Република Србија и да се законом одређује која су 
питања од републичког, покрајинског и локалног значаја (члан 
177.); да Република Србија може законом поверити аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе поједина питања 
из своје надлежности (члан 178. став 1.); да аутономне покраји-
не, у складу са Уставом и статутом аутономне покрајине, само-
стално прописују уређење и надлежност својих органа и јавних 
служби (члан 179.); да аутономне покрајине, у складу са Уставом и 
својим статутом, уређују надлежност, избор, организацију и рад 
органа и служби које оснивају, да аутономне покрајине, у скла-
ду са законом, уређују питања од покрајинског значаја у области 
просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, 
шумарства, лова и риболова, туризма, угоститељства, бања и 
лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, 
друмског, речног и железничког саобраћаја и уређивања путева, 
приређивања сајмова и других привредних манифестација, про-
свете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите и јавног 
информисања на покрајинском нивоу, да се аутономне покрајине 
старају о остваривању људских и мањинских права, у складу са 
законом, да аутономне покрајине утврђују симболе покрајине и 
начин њиховог коришћења и да аутономне покрајине управљају 
покрајинском имовином на начин предвиђен законом (члан 183. 
ст. 1. и 2.).

С обзиром на то да, сагласно Уставу, питања од покрајинског 
значаја у областима које су одређене одредбом члана 183. став 2. 
Устава аутономна покрајина уређује у складу са законом, Устав-
ни суд је, оцењујући уставност и законитост оспорене Одлуке, 
имао у виду: 

1) да је Законом о утврђивању надлежности Аутономне покраји-
не Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-Одлука 
УС) прописано: да питања од покрајинског значаја АП Војводина 
уређује својим актима, у областима које су у складу са Уставом 
у надлежности АП Војводине, да се акти из става 1. овог члана 
доносе у складу са Уставом, потврђеним међународним уговори-
ма, законом и Статутом АП Војводине, да Влада, односно други 
овлашћени предлагач може покренути поступак за оцењивање 
уставности или законитости општег акта АП Војводине, у складу 
са Уставом и законом, да извршење појединачног акта или радње 
органа АП Војводине која је предузета на основу општег акта 
органа АП Војводине чија се уставност или законитост оцењује 
- може бити обустављено, у складу са Уставом и законом (члан 
9. ст. 1, 2, 4. и 5.). Надлежност АП Војводине у области културе 
прописана је одредбама чл. 41. до 46 Закона, па је тако, поред ос-
талог, одредбом члана 41. тачка 3) овог закона прописано да АП 
Војводина, преко својих органа, у области културе, у складу са 
законом, оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заводе и 
друге установе у области културе, док је одредбама члана 43. ст. 
1. и 4. Закона (кинематографија и филмска уметност) прописано 
да АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим 
се уређује област кинематографије, врши инспекцијски надзор и 
да се овај посао врши као поверен посао;

2) да је Законом о научноистраживачкој делатности („Службе-
ни гласник РС“, бр. 110/05, 50/06, 18/10 и 112/15) уређен систем 
научноистраживачке делатности у Републици, и то – планирање 
и остваривање општег интереса у научноистраживачкој делат-
ности, обезбеђивање квалитета научно-истраживачког рада и 
развоја научноистраживачке делатности, општа начела осни-
вања, организације и управљања организацијама које обављају 
ову делатност, општи интерес у научноистраживачкој делат-
ности и услови за обављање те делатности ради остваривања 
општег интереса, стицање звања истраживача, финансирање 
програма од општег интереса, као и друга питања од значаја за 
обављање научноистраживачке делатности (члан 1.) и прописа-
но је да се општи интерес у научноистраживачкој делатности, у 
смислу овог закона, остварује путем програма од општег интере-
са за Републику, уз одређивање који су програми од општег инте-
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реса за Републику (члан 10.), да програме од општег интереса за 
Републику могу остваривати – 1) Српска академија наука и умет-
ности, 2) Матица српска, 3) акредитоване научноистраживачке 
организације (институти, факултети, интегрисани универзитети 
и центри изузетних вредности), 4) истраживачи и студенти док-
торских студија, односно стипендисти, 5) друге организације, у 
складу са овим законом (члан 30.), да су Српска академија наука и 
уметности и Матица српска институције од националног значаја, 
да се оснивање и рад Српске академије наука и уметности и ин-
ститута чији је она оснивач уређују  посебним законом, односно 
актима у складу са тим законом, те да се оснивање и рад Матице 
српске уређују  посебним законом (члан 31.);

3) да је Законом о Српској академији наука и уметности („Служ-
бени гласник РС“, број 18/10) прописано да је Српска академија 
наука и уметности највиша научна и уметничка установа у Репу-
блици Србији, да Академија развија и подстиче науку, организује 
и унапређује основна и примењена научна истраживања, подсти-
че и унапређује уметничку делатност и тиме доприноси општем 
добру народа Републике Србије и државе, да је Академија уста-
нова од посебног националног значаја и да је Академија једина 
установа која представља Републику Србију у међународним уд-
ружењима државних академија (члан 2.), да Академија ради на 
основу овог закона, закона којим се уређује научноистраживачка 
делатност, Статута Академије и других прописа и да се Стату-
том уређује њена организација, начин рада и управљања (члан 5.), 
одређен је предмет рада Академије (члан 6.), чланови Академије 
(чл. 8. до 16.), те да се делатност Академије обавља у седишту, у 
Огранку Академије, у јединицама Академије ван њеног седишта 
и у центрима за научна истраживања (члан 17.);

4) да је Законом о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16 и 30/16) утврђен општи интерес у култури, начин оства-
ривања општег интереса у култури и обављање културних де-
латности, права, обавезе и одговорности Републике Србије, 
аутономних покрајина и општина, градова и града Београда 
у култури, као и услови за деловање свих субјеката у култури 
(члан 1. став 1.) и прописано је: да се аутономна покрајина стара 
о спровођењу културне политике на својој територији и уређује 
питања од покрајинског значаја у области културе, у оквиру пра-
ва и обавеза утврђених Уставом и законом (члан 4. став 1.); да 
аутономна покрајина, у циљу спровођења културне политике на 
својој територији, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом 
и законом, а у складу са Стратегијом развоја културе Републи-
ке Србије, доноси програм развоја културе за који се средства за 
финансирање обезбеђују у буџету аутономне покрајине (члан 7. 
став 1.); да установа културе, у смислу овог закона, јесте прав-
но лице основано ради обављања културне делатности којом се 
обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање 
потреба грађана, као и остваривање другог законом утврђеног 
интереса у области културе (члан 22.); да установу може осно-
вати Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне 
самоуправе, друго правно или физичко лице, под условима про-
писаним законом, да се законом могу утврдити посебни услови за 
оснивање установа у појединим делатностима у култури (члан 23. 
ст. 1. и 4.); да Република Србија, аутономна покрајина и јединица 
локалне самоуправе могу оснивати установе ради очувања, уна-
пређења и развоја културне посебности и очувања националног 
идентитета националних мањина (члан 24.); да у области заштите 
културних добара Влада оснива централне установе заштите и 
да аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе 
оснива установе заштите за територију аутономне покрајине, од-
носно јединице локалне самоуправе (члан 25.); да се установе чији 
су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, односно 
јединица локалне самоуправе, финансирају или суфинансирају 
из буџета оснивача и других извора предвиђених овим законом  
(члан 74.);

5) да је Законом о јавним службама („Службени гласник РС“, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон и 83/14) прописано: да се ради 
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и оствари-
вања другог законом утврђеног интереса у области  образовања, 
науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стан-
дарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге 

о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, 
оснивају установе, да се делатности, односно послови у области-
ма из става 1. овог члана којима се не обезбеђује остваривање за-
коном утврђених права и остваривање другог законом утврђеног 
интереса не обављају као јавне службе у смислу овог закона (члан 
3. ст. 1. и 2.); да установу, предузеће и други облик организовања 
за обављање делатности, односно послова из члана 3. овог закона 
могу основати - Република, аутономна покрајина, град, општина 
и друга правна и физичка лица (члан 4.); да установа, предузеће и 
други облик организовања обавља делатност, односно послове из 
члана 3. овог закона под условима и на начин утврђен законом, а у 
складу са циљевима ради којих се оснива (члан 5.); да Република, 
аутономна покрајина, град и општина могу обезбедити обављање 
делатности, односно послова из члана 3. овог закона из оквира 
својих права и дужности оснивањем установа, односно предузећа 
или поверавањем вршења тих делатности односно послова дру-
гим правним и физичким лицима (члан 6. став 1.);

6) да је Статутом Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 20/14) предвиђено: да у оквиру својих Уставом и 
законом утврђених надлежности АП Војводина оснива установе 
у области образовања, студентског и ученичког стандарда, нау-
ке, културе, физичке културе, здравствене заштите, социјалне 
заштите и у другим областима, у складу са законом (члан 17.); 
да се стара о спровођењу културне политике на територији АП 
Војводине, оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заво-
де и друге установе од покрајинског значаја у области културе и 
уређује друга питања од покрајинског значаја у области културе. 
у складу са законом (члан 27. тачка 9. алинеја 8.); да Скупштина 
доноси покрајинске скупштинске одлуке, резолуције, деклара-
ције, препоруке, закључке и друге акте (члан 31. алинеја 1.);

7) да је Статутом Српске академије наука и уметности, који је 
донела Скупштина Српске академије наука и уметности, на својој 
I редовној седници од 10. јуна 2010. године, предвиђено: да је Срп-
ска академија наука и уметности највиша научна и уметничка 
установа у Републици Србији, да Академија развија и подстиче 
науку, организује и унапређује основна и примењена научна ис-
траживања, подстиче и унапређује уметничку делатност и тиме 
доприноси општем добру српског народа, државе и народа Репу-
блике Србије, да примерним научним и уметничким радом својих 
чланова и њиховим учешћем у раду образовних, научних и умет-
ничких установа, Академија доприноси привредном и културном 
развоју и угледу Републике Србије, да је Академија установа од 
посебног националног значаја и да је Академија једина установа 
која представља Републику Србију у међународним удружењи-
ма државних академија (члан 2.); да Академија има Огранак са 
седиштем у Новом Саду и да је он њен саставни део, да Огра-
нак Академије организује истраживања и друге активности у 
области научног и уметничког стваралаштва у оквиру задатака 
Академије наведених у члану 7. овог статута, а посебно везаним 
за подручје Војводине (члан 54.); да у састав Огранка Академије 
улазе чланови Академије који живе или раде у Војводини, да у 
активностима Огранка Академије могу учествовати и остали 
чланови Академије (члан 55.); да се организација и рад Огранка 
Академије уређују Правилима Огранка Академије, која морају 
бити у складу са Статутом Академије, да се Правила доносе на 
скупу свих чланова Огранка Академије, да Правила Огранка 
Академије потврђује Председништво Академије (члан 56.); да 
радом Огранка Академије руководи Извршни одбор Огранка 
Академије на чијем је челу председник Огранка Академије, да 
се чланови Извршног одбора Огранка Академије и председник 
Огранка Академије бирају тајним гласањем на скупу свих чла-
нова Огранка Академије, већином од укупног броја свих чланова 
Огранка Академије, умањеног бројем оних чланова који су стал-
но настањени у иностранству, као и чланова који због болести, 
дужег одсуствовања или других оправданих разлога нису дуже 
од годину дана учествовали у раду Огранка Академије, уколико 
они не присуствују том скупу, да се чланови Извршног одбора 
Огранка Академије и председник Огранка Академије бирају на 
период од четири године (члан 57.); да се средства за рад Огранка 
Академије утврђују и распоређују као посебна позиција у финан-
сијском плану Академије (члан 58.).
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III

Приликом разматрања предлога за оцену уставности и закони-
тости оспорене Одлуке, Уставни суд је најпре пошао од уставноп-
равног положаја аутономне покрајине према одредбама Устава 
Републике Србије  од 2006. године. Наиме, садржина и граница 
покрајинске аутономије, као облика територијалне децентрали-
зације Републике, одређене су и ограничене одредбама чл. 177, 
178. и 183. Устава. У том смислу,  када је реч о изворној надлеж-
ности аутономне покрајине, према већ заузетом ставу Суда (виде-
ти Одлуку Уставног суда IУз-353/2009, објављену у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, број 67/12), уставотворац је одредио 
области у којима аутономна покрајина уређује питања која су за-
коном прописана као питања од покрајинског значаја, уз ограни-
чење да у овим областима аутономна покрајина нема законодавну 
власт, већ односе уређује „у складу са законом“, као и да те об-
ласти нису у целини пренете у надлежност аутономне покрајине, 
већ изворна надлежност обухвата уређивање само оних питања 
која су, у конкретној области, одређена као питања од покрајин-
ског значаја. При томе, области науке и уметности нису области 
које су утврђене чланом 183. став 2. Устава, јер је, по схватању 
Суда, листа области у којима законом могу бити одређена поје-
дина питања која су од покрајинског значаја, што значи области 
у којима може бити одређена изворна надлежност аутономне по-
крајине, закључена одредбама Устава.

У области културе, која спада у изворну надлежност Ауто-
номне покрајине, сагласно члану 183. став 2. тачка 3. Устава, од-
редбама члана 41. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине су утврђена питања од покрајинског значаја 
у овој области, тако да АП Војводина преко својих органа, у об-
ласти културе, у складу са законом, има надлежност да, поред 
осталог, оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заводе и 
друге установе у области културе.  

Оцењујући уставност и законитост оспорене Покрајинске од-
луке којом је основана Војвођанска академија наука, уметности 
и културе, а имајући у виду одредбу члана 4. став 1. ове одлуке 
према којој се „ВАНУК оснива на принципима и традицијама 
организовања научне, уметничке и културне делатности савре-
меног европског простора“, као и одредбе члана 6. Одлуке којима 
је, између осталог, предвиђено да се „ВАНУК оснива ради проу-
чавања научних, уметничких и културних питања специфичних 
за АП Војводину, као и ради подстицања, унапређења, помагања 
и пропагирања научног и уметничког стваралаштва у складу са 
законом“ и члана 8. Одлуке, којима је утврђено да се ВАНУК ре-
гиструје, поред осталог и за „истраживање и експериментални 
развој у биотехнологији, као и истраживање и развој у осталим 
природним и техничко-технолошким наукама и друштвеним и 
хуманистичким наукама“, Уставни суд  констатује да је Републи-
ка на основу уставног овлашћења да уређује и обезбеђује, поред 
осталог,  научно-технолошки развој, као и друге односе од инте-
реса за Републику, Законом о Српској академији наука и умет-
ности одредила ову академију као највишу научну и уметничку 
установу у Републици и као установу од посебног националног 
значаја, те да је исти статус Српска академија наука и уметности 
имала и према Закону о Српској академији наука и уметности из 
1992. године, а на основу кога су престали да важе покрајински 
закони којима су биле основане покрајинске академије наука и 
уметности. 

С обзиром на то да Српска академија наука и уметности, која 
је основана 19. новембра 1841. године, представља не само најви-
шу научну и уметничку установу у Републици, већ и установу 
од посебног националног значаја, по оцени Суда, законодавац је 
доношењем посебног закона о Српској академији наука и умет-
ности, те уређивањем посебног статуса, предмета рада и положаја 
њених чланова, искључио могућност да аутономна покрајина, 
која сагласно Уставу представља облик територијалне децентра-
лизације Републике, оснива установу која по називу и предмету 
рада има у основи исти карактер као и Српска академија наука и 
уметности која представља установу од националног значаја. На-
име, из Закона о Српској академији наука и уметности произлази 
да институција каква је академија наука и уметности није јавна 

служба, већ особена sui generis установа, која се бави научноис-
траживачком делатношћу, а не културом, као и да овај закон не 
садржи правни основ за образовање Војвођанске академије нау-
ка и уметности. Међутим, уважавајући положај АП Војводине, 
овај закон је прописао да се делатност Српске академије наука 
и уметности (у даљем тексту: Академија) обавља не само у се-
дишту Академије, већ и у њеном Огранку, као саставном делу 
Академије, те је Статутом Академије предвиђено да Академија 
има Огранак у Новом Саду, да Огранак Академије организује ис-
траживања и друге активности у области научног и уметничког 
стваралаштва у оквиру задатака Академије наведених у члану 
7. овог статута, а посебно везаних за подручје Војводине (члан 
54.), да у састав Огранка Академије улазе чланови Академије који 
живе или раде у Војводини (члан 55. став 1.), као и да се средства 
за рад Огранка Академије утврђују као посебна позиција у фи-
нансијском плану (члан 58.). Имајући у виду све наведено, Устав-
ни суд је оценио да је оспореном Одлуком Аутономна покрајина 
Војводина основала по положају и предмету рада „паралелну“ 
установу у односу на Српску академију наука и уметности као 
установу од националног значаја, иако такво овлашћење, односно 
надлежност аутономне покрајине није предвиђенa Уставом, као 
ни законима којима су уређени надлежност АП Војводине и пи-
тања из области науке и културе. 

Уставни суд, при томе, примећује да промена организације 
ВАНУК-а и положаја њених чланова у односу на претходно уста-
новљену Војвођанску академију наука и уметности, која се огледа 
у томе да „ВАНУК послује као установа, у складу са прописима о 
јавним службама и да почиње са радом даном уписа у судски регис-
тар“, као и да органи руковођења, управљања и надзора ВАНУК-а 
јесу директор, управни и надозрни одбор које именује и разрешава 
Покрајинска влада (за разлику од председника, председништва и 
Скупштине Академије и академика као чланова Академије), нису 
од значаја за став Уставног суда у овом уставносудском поступ-
ку, имајући у виду да су разлози за оснивање ВАНУК-а и предмет 
рада ове институције остали суштински непромењени у односу на 
Војвођанску академију наука и уметности, поводом чије Одлуке о 
оснивању је Уставни суд већ утврдио неуставност у незаконитост у 
својој Одлуци IУ-427/2003 од 26. децембра 2013. године („Службе-
ни гласник РС“, број 61/14). Уставни суд је, при томе, нарочито имао 
у виду да је „Војвођанска академија наука, уметности и културе“ 
основана Покрајинском скупштинском одлуком, дакле актом који 
је по својој правној природи пропис – општи правни акт којим, са-
гласно одредби члана 25. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине 
Војводине, „АП Војводина путем својих органа... уређује питања 
од покрајинског значаја, у складу са законом“. Полазећи од тога да 
је сам доносилац оснивање спорне институције, коју је формално 
определио као установу, сматрао уређивањем питања од покрајин-
ског значаја којa, сагласно Статуту, морају бити у складу са зако-
ном, то је Уставни суд нашао да, у конкретном случају, има основа 
за поступање у овом уставносудском спору, упркос начелном прав-
ном ставу да оснивачки акти јавних предузећа и установа нису 
општи правни акти за чију је оцену надлежан Уставни суд. Ово 
посебно из разлога што се Уставни суд и у својој досадашњој прак-
си упуштао у оцену уставности и законитости оснивачких аката 
јавних предузећа и установа, пре свега са становишта овлашћења 
доносиоца за њихово оснивање, односно са становишта овлашћења 
доносиоца да уреди поједина питања садржана у оснивачком акту 
(видети одлуке Уставног суда IУл-140/2009 од 29. априла 2010. го-
дине и IУп-153/2008 од 19. јуна 2012. године).

Сагласно свему изложеном, Уставни суд је оценио да је ауто-
номна покрајина оспореном Одлуком прекорачила Уставом и за-
коном утврђене надлежности, те да оспорена Одлука, из наведе-
них разлога, у целини није у сагласности са Уставом и законом.

Полазећи од наведеног, Уставни суд је, на основу одредаба чла-
на 42а став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном 
суду, донео Одлуку као у изреци. 

На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Покрајинска 
скупштинска одлука наведена у тачки 1. изреке престаје да важи 
даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласни-
ку Републике Србије“.
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Република Србија
УСТАВНИ СУД

Број: IУо-314/2015
22.05.2017. године
Б е о г р а д 

Председник
Уставног суда

Весна Илић Прелић,с.р.

На основу члана 42a став 1. тачка 2) и 4), члана 45. тачка 1) и 
члана 46. тачка 10) Закона о уставном суду и члана 60. Пословни-
ка о раду Уставног суда, прилажем

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ

у вези са Одлуком Уставног суда број IУо-314/2015, од 6. 
априла 2017. године.

Уставни суд, на седници одржаној 6. априла 2017. године, у 
предмету IУо – 314/2015, већином гласова донео је одлуку према 
којој је утврђено следеће:

„1. Утврђује се да Покрајинска скупштинска одлука о осни-
вању јавне установе Војвођанска академија наука, уметности и 
културе („Службени лист АПВ”, број 29/15) није у сагласности са 
Уставом и законом.” 

У вези са овом одлуком, издвајам следеће мишљење:

I.

На основу предлога Владе Републике Србије, Уставни суд 
спровео је поступак  оцене уставности и законитости Покрајин-
ске скупштинске одлуке о оснивању јавне установе Војвођанска 
академија наука, уметности и културе („Службени лист АПВ”, 
број 29/15 – у даљем тексту: Одлука о оснивању ВАНУК-а) и од-
луком већине судија утврдио је њену несагласност са Уставом и 
законом у целини. Уверен сам да је Уставни суд погрешио и не 
могу да се сложим с већинским ставом израженим у овој одлуци 
због више разлога. Одлука Уставног суда заснована је умногоме 
на формалном и некритичком преузимању и на примени ставова 
и тумачења Уставног суда из Одлуке IУо -427/2003, од 26. децем-
бра 2013. године, којом је овај суд утврдио несагласност са Уста-
вом и законом Покрајинске скупштинске одлуке о Војвођанској 
академији наука и уметности  („Службени лист АПВ”, бр. 15/03 
и 18/09), иако између ова два акта Скупштине АП Војводине по-
стоје битне и правно релевантне разлике – како у погледу правног 
основа за доношење, тако и у погледу правног карактера и садр-
жине одредаба тих правних аката. О битним разликама између 
два акта касније ћу подробније писати, али пре тога желим да 
образложим своју основну тезу према којој Уставни суд није био 
надлежан да утврђује сагласност Одлуке о оснивању ВАНУК-a 
са Уставом и законом, пошто она није пропис – општи правни 
акт чију уставност и законитост оцењује Уставни суд на основу 
члана 167. Устава.

II.

Одређивање правног карактера (правне природе) Одлуке о 
оснивању ВАНУК-a јесте важно питање, јер од тога зависи по-
стојање или непостојање надлежности Уставног суда да цени ус-
тавност и законитост овог акта Скупштине АП Војводине. Већ 
након првог читања оспореног акта и његових одредаба, неспорно 
се може утврдити да је реч о правном акту, с правним дејством, те 
да је у питању акт којим се стварају нова права и обавезе, то јест 
којим се уводе промене у правни поредак. Истовремено, поставља 
се оправдано питање да ли је реч о појединачном правном акту 
или општем правном акту – пропису највишег органа АП Војво-
дине. То питање је релевантно јер Уставни суд на основу члана 
167. Устава оцењује сагласност општих правних аката са Уставом 
и законом, а нема надлежност да оцењује уставност и законитост 
појединачних правних аката – што је надлежност судова опште и 
посебне надлежности. Одлуку о оснивању ВАНУК-а Скупшти-

на АП Војводине донела је на основу непосредног овлашћења на 
основу Закона о јавним службама и Статута АП Војводине. Наи-
ме, према одредбама поменутог закона и Статута АП Војводине, 
реч је о оснивачком акту којим се оснива установа. Сврха и циљ 
таквог акта јесте оснивање нове, до тада непостојеће установе. 
Као прво, потребно је одредити правни карактер оснивачког акта 
то јест да ли је оснивачки акт установе појединачни или општи 
правни акт. Као друго, потребно је посебно анализирати садр-
жину одредаба Одлуке о оснивању ВАНУК-a, па утврдити да ли 
су те одредбе, по својој садржини, одредбе законом прописане 
као обавезан и уобичајни део оснивачког акта установе, или су 
у питању одредбе које су по својој садржини опште норме и нису 
обавезни и уобичајни садржај оснивачког акта одређене установе. 

Када је реч о правном карактеру оснивачких аката јавних 
служби, већински став наше правне теорије, али и струке уопште, 
јесте да такви акти, по правилу, представљају појединачне правне 
акте. Иако се ове норме не конзумирају једнократном употребом 
и применом, оне се односе само на један, конкретан субјекат, јед-
но правно лице. Такав став и такво схватање о правном карактеру 
‒ правној природи аката о оснивању јавног предузећа и акта о ос-
нивању установа представљају изричит став Уставног суда Репу-
блике Србије (од 19. марта 1998. године). Тај општи став касније 
је потврђен у више одлука овог суда и након уставних промена 
2006. године. Тако, у предмету IУ-11/2007, дана 20. новембра 2008. 
године, Уставни суд донео је Закључак о одбацивању предлога за 
оцену уставности и законитости Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа за изградњу општине Горњи Милановац, са образложењем 
„да оспорена одлука  којом се оснива јавно предузеће и уређују 
питања која се односе на фирму и седиште предузећа, заступање 
и представљање, делатност предузећа и томе сл., по својој форми 
и садржини не представља општи акт за чију  оцену уставности и 
законитости је, према члану 167. Устава Републике Србије, надле-
жан Уставни суд.” Четири године касније, исти став Уставни суд 
заузео је и у предмету који се односи на оснивачки акт установa. 
У предмету IУо-819/2012, дана 19. фебруара 2013. године, Уставни 
суд донео је Закључак о одбацивању иницијативе за оцену зако-
нитости Одлуке о оснивању Центра за заштиту жртава трговине 
људима, уз образложење „да оспорена одлука којом се оснива 
установа социјалне заштите и уређују питања која се односе на 
седиште, делатност установе и томе случно, по својој форми и 
садржини не представља општи акт за чију  оцену законитости 
је, према члану 167. Устава Републике Србије, надлежан Устав-
ни суд.” Готово идентичан став,  уз идентично схватање, суд је 
заузео и у предмету IУо-15/2014, дана 29. октобра 2015. године. 
Из свега наведеног, неспорно следи закључак да оснивачки акт 
јавне службе (јавних предузећа и установа), према својој форми и 
садржини, није општи правни акт уколико се његовим одредбама 
„уређују питања која се односе на седиште, делатност установе и 
томе слично”.

Међутим, за правилну оцену уставности и законитости Одлуке 
о оснивању ВАНУК-а, као и за одређивање њеног правног карак-
тера, потребно је проучити, анализирати и размотрити саме од-
редбе те одлуке, потребно је утврдити да ли су то одредбе којима 
се „уређују питања која се односе на седиште, делатност установе 
и томе слично”, односно да ли садрже неке опште правне норме 
које нису прописане Законом о јавним службама као уобичајени 
или обавезан садржај таквог акта. Пажљивим читањем и тума-
чењем укупно двадесет чланова Одлуке о оснивању ВАНУК-а и 
њиховим упоређивањем са садржином акта о оснивању установе 
из члана 13. Закона о јавним службама, може се закључити да од-
редбе те одлуке представљају обавезну и уобичајену садржину 
акта о оснивању, прописану чланом 13. Закона о јавним службама 
(назив оснивача, назив и седиште установе, делатност устано-
ве, износ средстава за оснивање и начин обезбеђивања средста-
ва за рад, права и обавезе оснивача, међусобна права и обавезе 
установе и оснивача, уређивање органа управљања, одређивање 
привременог одговорног лица, рок за доношење статута и имено-
вање директора и органа управљања итд.). Све одредбе оспорене 
одлуке представљају законом прописани садржај акта о осни-
вању, а можда једини изузетак представља члан 4. став 1.  који 
гласи: „ВАНУК-а се оснива на принципима и традицијама орга-
низовања научне, уметничке и културне делатности савременог 
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европског простора.” Ова одредба, заправо, по свом карактеру 
представља својеврсну политичку декларацију, програмску од-
редбу, а не правну норму. 

На основу свега горенаведеног, може се закључити да је Од-
лука о оснивању ВАНУК-а – према садржини својих одредаба – 
уобичајни акт о оснивању јавне службе и да као такав није општи 
правни акт чију уставност и законитост оцењује Уставни суд. 

Сматрам да је такође потребно да се накратко осврнем и на 
образложење Одлуке Уставног суда о уставности и законитости 
Одлуке о оснивању ВАНУК-а. У свом образложењу, Уставни суд 
кратко и површно анализира горепостављене дилеме о правном 
карактеру Одлуке о оснивању ВАНУК-а у свега три проширене 
реченице. Своју надлежност за оцену уставности и законитости 
Уставни суд заснива на томе да је према члану 25. Статута АП 
Војводине „покрајинска скупштинска одлука” општи правни акт 
– пропис којим се према тој статутарној одредби „уређују питања 
од покрајинског значаја”. Надаље, Уставни суд се позива на неке 
своје одлуке у којима је оцењивао уставност и законитост осни-
вачких аката са „становишта овлашћења доносиоца за њихово ос-
нивање, односно са становишта овлашћења доносиоца да уреди 
поједина питања садржана у оснивачком акту”.    

Када је реч о облику акта, сматрам да за одређивање надлеж-
ности Уставног суда то питање није релевантно. За оцену устав-
ности и законитости није од значаја чињеница да је Скупштина 
АП Војводине Одлуку о оснивању ВАНУК-а донела у облику 
„покрајинске скупштинске одлуке” која се – према Статуту и 
Пословнику Скупштине АП Војводине – не користи за осни-
вање јавне службе, него се њоме уређују питања од покрајинског 
значаја. Избор неодговарајуће форме не мења карактер правног 
акта и не може променити садржину његових одредаба. Тај, за 
мене очигледан номотехнички пропуст не може бити основ ут-
врђивања надлежности Уставног суда, нарочито због тога што 
„покрајинска скупштинска одлука”, као посебна врста акта 
Скупштине АП Војводине, није уставни ни законски појам, него 
појам одређен Статутом АП Војводине, а Уставни суд нема на-
длежност да утврђује сагласност аката скупштине АП Војводине 
с њеним статутом. Произвољан и ничим неутемељен јесте закљу-
чак Уставног суда према коме је „сам доносилац оснивање спорне 
институције, коју је формално определио као установу, сматрао 
уређивањем питања од покрајинског значаја”. Овакав прозвољан 
закључак о „намерама” доносиоца акта нема утемељење ни у 
спорној одлуци, нити у било којем акту у списима предмета. У 
прилог мојој тези о номотехничком пропусту доносиоца, говори 
и чињеница да је Скупштина АП Војводине неке установе и јавна 
предузећа образовала „покрајинском скупштинском одлуком”, 
док је друге образовала „одлуком”, што недвосмислено указује 
на номотехничку недоследност и на пропусте у пракси Скупшти-
не АП Војводине. Међутим, номотехничка непрецизност и недо-
следност, према схватању и пракси Уставног суда, нису разлози за 
касирање одредбе неког акта.

У свом образложењу, Уставни суд позвао се и на неке своје 
раније одлуке у којима је оцењивао уставност и законитост ос-
нивачких аката са „становишта овлашћења доносиоца за њихово 
оснивање, односно са становишта овлашћења доносиоца да уре-
ди поједина питања садржана у оснивачком акту”. Те одлуке Ус-
тавног суда (IУп-153/2008 и IУл-140-2009) донете су у предметима 
који су и правно и чињенично битно различити од предмета о ком 
издвајам мишљење. У њима се не анализирају и не заузимају ста-
вови о правном карактеру оснивачких аката и зато оне тешко да 
могу послужити као основ за утврђивање надлежности Уставног 
суда за поступање у овом предмету. Конкретно, у првом предмету 
који сам навео, Уставни суд је размотрио одлуку Владе Републи-
ке Србије о образовању Националног савета за инфраструктуру 
са становишта принципа поделе власти и постојања надлежнос-
ти Владе РС да именује председника Републике Србије у тело 
Владе РС. У другој наведеној одлуци размотрена је уставност и 
законитост акта о оснивању привредног друштва, којим су не-
законито уређена нека питања у вези с комуналним пословима 
јединице локалне самоуправе. Ни ова одлука не разматра питања 
правног карактера оснивачког акта установе, али зато незакони-

тост тог акта заснива управо на томе што се његовим одредбама 
овлашћује привредно друштво за вршење појединих овлашћења 
која су у надлежности органа јединице локалне самоуправе, то 
јест неуставност и незаконитост овог оснивачког акта утврђена 
је управо због садржине њених конкретних одредаба. У образ-
ложењу своје одлуке о уставности и законитости Одлуке о ос-
нивању ВАНУК-а, Уставни суд у целости заобилази ова питања, 
што и не чуди, пошто би конкретна анализа чланова те одлуке 
указала на то да су то одредбе које су строго у оквирима законом 
порописане садржине акта о оснивању установе. 

Иако сматрам да је ова анализа аргументовано утврдила да Ус-
тавни суд није био надлежан да одлучује о уставности и закони-
тости Одлуке о оснивању ВАНУК-а, јер тај акт није општи акт о 
чијој уставности и законитости одлучује Уставни суд, ипак, же-
лим укратко да се осврнем и на хипотетичко питање да ли је АП 
Војводина уопште надлежна да оснива установу у области науке, 
културе и уметности, односно у којој мери је оправдано да се с 
тим у вези Уставни суд позове на своју одлуку (IУо-427/2003, од 
26. децембра 2013. године) о уставности и законитости Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Војвођанској академији наука и умет-
ности  („Службени лист АПВ”, бр. 15/03 и 18/09).

III.

Садашња одлука Уставног суда умногоме је заснована на фор-
малном и некритичком преузимању образложења, ставова и тума-
чења из наведене одлуке којом је Уставни суд утврдио неуставност 
и незаконитост Покрајинске скупштинске одлуке о Војвођанској 
академији наука и уметности („Службени лист АПВ”, бр. 15/03 и 
18/09). Као судија Уставног суда, вероватно не бих могао да подр-
жим ни ту одлуку, но чак и да заузмемо став да је та одлука исправ-
на, она никако не би могла послужити као прецедент на којем се 
може засновати садашња одлука Уставног суда. А ово је управо та-
кав случај. Сличност образложења Уставног суда обе одлуке јесте 
толика да као да је реч о правним актима истоветне садржине. Ове 
две одлуке, међутим, битно се разликују – како у погледу правног 
основа за њихово доношење, тако и у погледу садржине и правне 
природе готово сваке одредбе коју садрже.

Уставни суд у свом образложењу констатује да су органи руко-
вођења и управљања ВАНУК- а различити од ВАНУ- а, али да 
су „разлози за оснивање ВАНУК-а и предмет рада ове институ-
ције остали суштински непромењени у односу на Војвођанску 
академију наука и уметности”, Та констатација Уставног суда 
прихватљива је само ако не прочитамо и не упоредимо оснивач-
ке акте обе установе. За разлику од оснивачких аката, оно што 
је у суштини непромењено јесте образложење обе одлуке Ус-
тавног суда. Неуставност и незаконитост засноване су у бити на 
два аргумента. Први аргумент јесте то да наука и уметност нису 
области у којима АП Војводина може да уређује питања од по-
крајинског значаја, нити да има изворне надлежности уопште, па 
тако ни надлежност за оснивање установа, док се други засни-
ва на Закону о Српској академији наука и уметности, који према 
одлукама Уставног суда не омогућује АП Војводини да оснива 
установу „која по називу, предмету рада, организацији и поло-
жају њених чланова има у основи исти карактер као и Српска 
академија наука и уметности која представља институцију од на-
ционалног значаја”. Када је у питању први аргумент, мислим да 
је Уставни суд погрешно закључио да непостојање надлежности 
АП Војводине да у области науке и уметности уређује питања од 
покрајинског значаја уједно искључује то да АП Војводина има 
било какву изворну надлежност у тим областима, па тако и за 
оснивање установа. Иако се овакав рестриктиван став појављује у 
неким одлукама Уставног суда, ја не видим уставно утемељење за 
тако рестриктивно тумачење. Уосталом, АП Војводина је оснивач 
великог броја високошколских установа које се у оквиру своје ре-
довне делатности законито баве и научним и уметничким радом.   

Не могу да се отмем утиску да је Уставни суд – уместо да 
пажљиво и брижљиво упореди конкретну садржину одредаба ос-
нивачких аката ВАНУ-а и ВАНУК-а – у овом случају своју одлу-
ку засновао на истоветности доносиоца и сличности назива ових 
аката и установа. Уверен сам у то да је Уставни суд погрешио, те 
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да за утврђивање неуставности и незаконитости једног правног 
акта АП Војводине не може бити довољно да се у њој нађу речи 
„војвођанска”, „академија”, „наука” и „уметност”. Надаље, Устав-
ни суд не би смео да – приликом оцене уставности и законитости 
– своју одлуку заснива на претпоставци о намерама и жељама 
доносиоца, него искључиво на праву и на садржини одредаба и 
норми. Још мање би Уставни суд требало своју одлуку да заснива 
на квалитету и оправданости постојања и рада неке установе, јер 
се све то сврстава у домен јавних политика – ако демократски 
представници народа у скупштини процене да рад неке установе 
није користан и потребан, треба да угасе ту установу. Тај задатак 
и ту улогу не сме да преузме Уставни суд. Као судије, наше право, 
наша одговорност и наша дужност јесу да решавамо правне спо-
рове, у нашем случају уставно-правне спорове, а не да оцењујемо 
скривене или нескривене намере и да доносимо судове о корис-
ности или штетности неке установе.

Устав Републике Србије јемчи слободу научног и уметничког 
стваралаштва свакоме. 

Република Србија
УСТАВНИ СУД

Број: IУо – 314/2015
06.04.2017. године
Б е о г р а д

Судија Уставног суда
др Тамаш Корхец

(Korhecz Tamás)

С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

684. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о 
максималном броју запослених у систему Аутоном-
не покрајине Војводине за 2015. годину;

685. Одлука о откупу пре датума доспећа дужничких 
хартија од вредности – дужничких обвезница шесте 
емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине, 
по унапред утврђеним условима;

686. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Завода за јавно здравље Зрењанин;

687. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Ус-
танове – Центра за привредно – технолошки развој 
Војводине, за период јануар – децембар 2016. годи-
не;

688. Решење о постављењу за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за здравство;

689. Решење о постављењу за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за високо образовање и 
научноистраживачку делатност;

690. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Инстинтута за онкологију Војводине;

691. Решење о именовању директора Института за онко-
логију Војводине;

692. Решење о престанку дужности директора Завода 
за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu 
vojvođanskih Hrvata из Суботице;

693. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za 
kulturu vojvođanskih Hrvata из Суботице;

694. Решење о разрешењу дужности члана Управног од-
бора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
Митровица;

695. Решење о именовању члана Управног одбора Опште 
болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица;

696. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног 
одбора Завода за културу војвођанских Хрвата – 
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici;

697. Решење о именовању члана Надзорног одбора За-
вода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za 
kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici;

698. Решење о разрешењу дужности члана Управног од-
бора Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszinház u Суботици;

699. Решење о именовању члана Управног одбора Народ-
ног позоришта – Narodnog kazališta – Népszinház u 
Суботици;

700. Решење о разрешењу дужности чланова Управног 
одбора Завода за културу Војвођанских Русина – 
Завод за културу  войводянских Руснацох из Новог 
Сада;

701. Решење о именовању чланова Управног одбора За-
вода за културу Војвођанских Русина – Завод за кул-
туру  войводянских Руснацох из Новог Сада;
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702. Решење о разрешењу дужности председника и чла-
нова Управног одбора Института БиоСенс – истра-
живачко развојни институт за информационе техно-
логије биосистема, Нови Сад;

703. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Института БиоСенс – истраживачко 
развојни институт за информационе технологије би-
осистема, Нови Сад;

704. Решење о разрешењу дужности председника и чла-
нова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор;

705. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоно-
вић“ Сомбор, Сомбор;

706. Решење о разрешењу дужности председника и чла-
нова Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор;

707. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоно-
вић“ Сомбор, Сомбор;

708. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Покрајинског завода за заштиту прии-
роде, Нови Сад;

709. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Покрајинског завода за заштиту прии-
роде, Нови Сад;

710. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-31;

711. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-33;

712. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-34;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

713. Измена конкурса за финансирање посебног програ-
ма у складу са Акционим планом Програма развоја 
спорта у АП Војводини 2016 – 2018;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

714. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директора Центра за социјални рад 
општине Кула;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

715. Правилник за реализацију акције „Право на прву 
шансу“;

716. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализа-
цију акције „Право на прву шансу“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

717. Правилник о додели бесповратних средстава за реа-
лизацију програмских активности удружења грађана 
у 2017. години на територији АП Војводине чија је 
делатност у вези са пољопривредном производњом;

718. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реали-
зацију програмских активности удружења грађана у 
2017. години на територији АП Војводине, чија је де-
латност у вези с пољопривредном производњом;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

719. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, 
за суфинансирање израде планске документације;

720. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, 
за суфинансирање израде техничке документације;

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

721. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету 
Аутономне покрајине Војводине;

УСТАВНИ СУД

722. Одлука Уставног суда број: IУо-314/2015 са издвоје-
ним мишљењем.
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