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На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1. 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Скупштина Аутономне по-
крајине Војводине, на седници одржаној 07. јуна 2022. године, 
донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне на-
мене Специјалног резервата природе „Царска бара“ (у даљем 
тексту: Просторни план).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница обухвата Просторног плана, а 
коначна граница обухвата Просторног плана дефинисаће се На-
цртом Просторног плана.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, 
обухвата дeо територијe града Зрењанина, односно катастарске 
општине Бело Блато, Книћанин, Лукино Село, Перлез, и Стајиће-
во.

Опис оквирне границе обухвата Просторног плана дефинисан 
је преломним тачкама оквирне границе Просторног плана. По-
четна тачка описа налази се на тромеђи граница катастарских 
општина Мужља, Ечка и Лукино Село у граду Зрењанину. Од ове 
тромеђе граница иде у правцу југоистока пратећи североисточне 
границе катастарских општина Лукино Село, Стајићево и Пер-
лез до тромеђе граница катастарских општина Перлез, Орловат 
и Фаркаждин. Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу 
југозапада пратећи југоисточне границе катастарских општина 
Перлез и Книћанин до тромеђе граница катастарских општи-
на Книћанин и Чента у граду Зрењанину и Стари Сланкамен у 
општини Инђија. Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу 
севера пратећи западне границе катастарских општина Кнића-

нин, Бело Блато и Лукино Село до тромеђе граница катастарских 
општина Мужља, Ечка и Лукино Село у граду Зрењанину, почет-
не тачке описа.

Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом обухвата 
Просторног плана износи 254,29 km2.

Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком при-
казу, који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана, 
садржани су у планским документима вишег реда: 

- Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 
године који чини саставни део  Закона о Просторном пла-
ну Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службе-
ни гласник РС“, број 88/10) и 

- Регионалном просторном плану Аутономне покрајине 
Војводине који чини саставни део Одлуке о доношењу 
Регионалног просторног плана Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11). 

У складу са наведеним документима, у оквиру концепције 
заштите природних вредности, истиче се заштита природних до-
бара која се заснива  на:

- заштити, очувању и унапређењу природних добара и 
одрживом коришћењу природних ресурса;

- благовременом спречавању активности и делатности 
које могу проузроковати негативне последице у приро-
ди;

- обнови нарушених делова природе и спровођењу мера 
(санације-ревитализације,  рекултивације, и др.) и режи-
ма заштите и мониторинга стања заштићених подручја, 
уз стално праћење стања и промена у природи; 

- коришћењу заштићених подручја у интересу науке, об-
разовања, културе, рекреације и oдрживог развоја тури-
зма, пољопривреде и рибарства.

Плански документи од значаја за израду Просторног плана су: 

- Просторни план подручја посебне намене међународног 
водног пута Е 80 – Дунав (Паневропски коридор VII) – 
(„Службени гласник РС“, број 14/15); 



Страна 792 - Броj 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 7. јун 2022.

- Просторни план подручја посебне намене магистралног 
гасовода граница Бугарске – граница Мађарске - („Служ-
бени гласник РС“, број 52/2018, „Службени гласник РС“, 
бр. 119/12, 98/13, 52/18, 36/19); 

- Просторни план подручја посебне намене систе-
ма продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Но-
ви Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) 
(„Службени гласник РС“, број 19/2011); 

- Просторни план подручја посебне намене мултифунк-
ционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист 
АПВ“, бр.14/15); 

- Просторни план подручја посебне намене мреже кори-
дора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу 
државног пута I реда бр 24 (Суботица-Зрењанин-Ковин) 
(„Службени лист АПВ“, број 19/17); 

- Просторни план подручја посебне намене aутопута Бе-
оград-Загреб-Нови Сад („Службени гласник РС“, бр. 
98/21).

Просторни план ће бити заснован на планској, студијској, тех-
ничкој и другој документацији као  резултатима досадашњих ис-
траживања.

За израду Просторног плана користиће се топографске и ка-
тастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови 
и дигитални орто фото планови, као и друге подлоге за које се 
укаже да су неопходне за израду Просторног плана.  

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обух-
вату Просторног плана засниваће се на: 

- очуваности основних природних вредности и спро-
вођењу мера њихове активне заштите;

- реализацији услова за даљи стабилан развој природних 
целина, уз одрживо коришћење природних ресурса;

- адекватном управљању водним режимом;
- успостављању оптималне просторне организације под-

ручја посебне намене у складу са еколошким функција-
ма подручја;

- смањењу негативних антропогених утицаја и успора-
вању природних процеса који убрзавају сукцесију;

- развоју и усмеравању активности  у складу са особенос-
тима заштићеног добра.

Израдом и спровођењем овог Просторног плана створиће 
се просторни и други услови за постизање рационалне орга-
низације и уређења подручја посебне намене у оквиру планс-
ког подручја, усклађивањем његовог коришћења са могућнос-
тима и ограничењима у располагању природним и предеоним 
вредностима и потребама социјалног и економског развоја 
кроз: 

- заштиту, унапређење и коришћење заштићеног подручја 
у складу са режимима заштите;

- ревитализацију заштићеног подручја;
- утврђивање дугорочне концепције и мера заштите, очу-

вања и унапређења природних вредности и мера за обез-
беђење адекватне превенције, минимизирања, монито-
ринга и контроле свих облика деградације и загађивања 
животне средине. 

- дефинисање предеоних целина и успостављање њихо-
вих режима заштите, начина коришћења и смерница за 
детаљну разраду;

- очување и ревитализација природних вредности и 
заштита природних елемената подручја  у погледу очу-
вања и унапређења постојећих структура и њихове међу-
собне повезаности;

- очување, уређење и одрживо коришћење наслеђених гео-
лошких, геоморфолошких и хидрографских карактерис-
тика које су важно обележје подручја.

Члан 5.

Визија и дугорочни циљ развоја подручја Просторног плана 
је успостављање дугорочног система одрживог развоја подручја 
заштићеног природног добра Специјалног резервата природе 
„Царска Бара“, као препознатљивог подручја. 

Члан 6.

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите план-
ског подручја подразумева обезбеђење просторних услова за ре-
ализацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог развоја ко-
ришћења, уређења и заштите подручја посебне намене у оквиру 
обухвата Просторног плана.

Концептуални оквир планирања треба да буде усклађен са ус-
ловима заштите природног наслеђа, првенствено у циљу заштите  
биодиверзитета, односно у процесу уређења и коришћења пре-
дметног простора представљаће заштита постојећих јединстве-
них осетљивих екосистема наведеног заштићеног подручја, као и 
развој локалног идентитета кроз заштиту и афирмацију вредно-
сти карактера овог предела.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Просторног плана је 6 (шест) 
месеци од дана достављања Обрађивачу Извештаја о обављеном 
раном јавном увиду Плана, адекватних катастарско-топограф-
ских планова, достављања податка и документације који су од 
значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој 
процени утицаја и неопходних услова од овлашћених органа, ор-
ганизација и предузећа који су од значаја за израду Просторног 
плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја.

Члан 8.

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

Члан 9.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању 
од 30 дана у граду Зрењанин и у Покрајинском секретаријату за 
урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад.

Члан 10.

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке проце-
не утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјал-
ног резервата природе „Царска бара“ на животну средину.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја 
посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ на живот-
ну средину је саставни део Документационе основе Просторног плана.

Члан 11.

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Ми-
хајла Пупина број 16.

Члан 12.

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

Члан 13.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву 
носиоца израде планског документа, у року од 15 дана од дана 
пријема захтева, доставе све тражене податке, без накнаде. 
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Изузетно услови и сви расположиви подаци могу се уступити у 
року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно орга-
низације за непоступање у наведеном року.

Члан 14.

Просторни план биће сачињен у 6 (шест) примерка у аналог-
ном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику. Просторни план 
ће се чувати потписан у аналогној и у дигиталној форми, и то: 
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
(један примерак), у Скупштини АП Војводине (један примерак), 
у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 
средине (два примерка), у граду Зрењанину (један примерак), и у 
архиви Обрађивача (један примерак). 

Члан 15.

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

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број:35-2/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.
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721.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1. 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС,  50/13-УС, 98/13-УС , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне на-
мене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ (у даљем 
тексту: Просторни план).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница обухвата Просторног плана, а 
коначна граница обухвата Просторног плана дефинисаће се На-
цртом Просторног плана.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, 
обухвата  дeо територијe:

- општина Пећинци, катастарске општине Огар, Обреж, 
Ашања и Купиново, и 

- општина Рума, катастарска општина Грабовци.

Опис оквирне границе обухвата Просторног плана дефинисан је 
преломним тачкама оквирне границе Просторног плана. Почетна 
тачка описа налази се на тромеђи граница катастарских општина 
Кленак и Грабовци, у општини Рума и Орашац у граду Шапцу. Од 
ове тромеђе граница иде у правцу севера и североистока пратећи 
западне и северозападне границе катастарских општина Грабовци 
у општини Рума и Огар и Ашања у општини Пећинци до тромеђе 
граница катастарских општина Ашања и Карловчић у општини 
Пећинци и Петровчић у граду Београду. Након ове тромеђе гра-
ница се ломи и иде у правцу југа и запада пратећи источне и јуж-
не границе катастарских општина Ашања, Купиново и Обреже у 
општини Пећинци и Грабовци у општини Рума до тромеђе грани-
ца катастарских општина Кленак и Грабовци, у општини Рума и 
Орашац у граду Шапцу, почетне тачке описа.

Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом обухвата 
Просторног плана износи 294,29 km2.

Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком при-
казу, који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана, 
садржани су у планским документима вишег реда: 

- Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 
године који чини саставни део  Закона о Просторном пла-
ну Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службе-
ни гласник РС“, број 88/10) и 

- Регионалном просторном плану Аутономне покрајине 
Војводине који чини саставни део Одлуке о доношењу 
Регионалног просторног плана Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11). 

У складу са наведеним документима, у оквиру концепције 
заштите природних добара истиче се  следеће:

- заштита, очување и унапређење природних вредности и 
одрживо коришћење природних ресурса;

- благовремено спречавање активности и делатности које 
могу проузроковати негативне последице у природи;

- обнова нарушених делова природе;
- спровођење мера (конзервације, санације-ревитализа-

ције и рекултивације, и др.) и режима заштите и мони-
торинга стања заштићених подручја, уз стално праћење 
стања и промена у природи; 

- смањивање губитка и притисака на биодиверзитет.

Плански документи од значаја за израду Просторног плана су: 

- Просторни план подручја посебне намене система за на-
водњавање Срема („Службени лист АПВ“, број 57/17); 

- Просторни план подруја посебне намене система за во-
доснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“ 
број 57/17); 

- Просторни план подручја посебне намене за при-
купљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у 
сливу реке Саве у региону Срема („Службени лист АПВ“ 
број 54/19).

Просторни план ће бити заснован на планској, студијској, тех-
ничкој и другој документацији као  резултатима досадашњих ис-
траживања.

За израду Просторног плана користиће се топографске и ка-
тастарско-топографске подлоге, дигитални катастарски планови 
и дигитални орто фото планови, као и друге подлоге за које се 
укаже да су неопходне за израду Просторног плана.  

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обух-
вату Просторног плана засниваће се на принципима заштите 
животне средине и одрживог коришћења подручја, заштите 
природних ресусрса и добара, биодиверзитета читавог подручја, 
заштите здравља људи.

Израда овог Просторног плана одразиће се на:

- побољшање услова заштите животне средине, примарно 
са аспекта заштите од поплава, услова становања и водо-
привреде;

- повећање уређености подручја посебне намене у складу 
са еколошким функцијама подручја;

- заштите животне средине и одрживо коришћење природ-
ног наслеђа и карактера предела;

- заштите природних ресурса и добара и укупног биоди-
верзитетa подручја;

- очувања диверзитета предела кроз очување и уна-
пређење идентитета простора;

- усклађивања приступа очувању карактера предела у кон-
тексту развоја и развојних проблема; 

- развоја културног и регионалног идентитета;
- усклађеног развоја са суседним подручјима и простор-

но-функционалне интегрисаности и повезивања са окру-
жењем.

Члан 5.

Визија и дугорочни циљ развоја подручја Просторног плана је 
одрживо коришћење ресурса и заштита Специјалног резервата 
природе „Обедска бара“, као и његово квалитетно унапређење, у 
складу са принципима одрживог развоја.

Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског 
подручја су постизање рационалне организације и уређења под-
ручја посебне намене у оквиру планског подручја, усклађивањем 
његовог коришћења са могућностима и ограничењима у распола-
гању природним и предеоним вредностима и потребама социјал-
ног и економског развоја кроз:

- заштиту, уређење и коришћере заштићеног подручја у 
складу  са режимима заштите;
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- очување јединственог и најстаријег заштићеног подручја 
на територији државе;

- рационално коришћење аутентичног сплета мртваја, 
бара, окана, мочварне вегетације, влажних ливада и 
шума које се одликује изузетном биолошком разноврс-
ности са значајним присуством ретких и угрожених вр-
ста од националног и међународног значаја;

- утврђивање дугорочне концепције и мера заштите, очу-
вања и унапређења природних вредности и мера за обез-
беђење адекватне превенције, минимизирања, монито-
ринга и контроле свих облика деградације и загађивања 
животне средине;

- очување и ревитализација природних вредности и 
заштита природних елемената подручја  у погледу очу-
вања и унапређења постојећих структура и њихове међу-
собне повезаности;

- очување, уређење и одрживо коришћење наслеђених гео-
лошких, геоморфолошких и хидрографских карактерис-
тика које су важно обележје подручја.

Члан 6.

Концепција планирања, коришћења и заштите планског под-
ручја заснива се на обезбеђивању просторних услова за реали-
зацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог развоја ко-
ришћења, уређења и заштите подручја посебне намене у оквиру 
обухвата Просторног плана, који ће чинити Специјални резерват 
природе „Обедска бара“ и природне вредности у зони утицаја на 
заштићено подручје.

Концептуални оквир планирања треба да буде усклађен са ус-
ловима заштите природног наслеђа, првенствено у циљу заштите  
биодиверзитета односно примарни циљ у процесу уређења и  ко-
ришћења предметног простора представљаће заштита постојећих 
јединствених фрагилних екосистема наведених заштићених под-
ручја, као и развој локалног идентитета кроз заштиту и афирма-
цију вредности карактера овог предела.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Просторног плана је 6 
(шест) месеци од дана достављања Обрађивачу Извештаја о 
обављеном раном јавном увиду Просторног плана, адекватних 
катастарско-топографских планова, достављања податка и до-
кументације који су од значаја за израду Просторног плана и 
Извештаја о стратешкој процени утицаја, и неопходних усло-
ва од овлашћених органа, организација и предузећа који су од 
значаја за израду Просторног плана и Извештаја о стратешкој 
процени утицаја.

Члан 8.

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

Члан 9.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању 
од 30 дана у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине, Нови Сад и у општинама Рума и Пећинци.

Члан 10.

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради стратешке проце-
не утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјал-
ног резервата природе „Обедска бара“ на животну средину.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана под-
ручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска 
бара“ на животну средину је саставни део Документационе осно-
ве Просторног плана.

Члан 11.

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Ми-
хајла Пупина број 16.

Члан 12.

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

Члан 13.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву 
носиоца израде планског документа, у року од 15 дана од дана 
пријема захтева, доставе све тражене податке, без накнаде. 

Изузетно услови и сви расположиви подаци могу се уступити у 
року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно орга-
низације за непоступање у наведеном року.

Члан 14.

Просторни план биће сачињен у 7 (седам) примерка у аналогном 
и 7 (седам) примерака у дигиталном облику. Просторни план ће се 
чувати потписан у аналогној и у дигиталној форми, и то: у Минис-
тарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (један при-
мерак), у Скупштини АП Војводине (један примерак), у Покрајин-
ском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два 
примерка), у општини Пећинци (један примерак), у општини Рума 
(један примерак) и у архиви Обрађивача (један примерак). 

Члан 15.

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

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број:35-1/2022-01
Нови Сад, 07. јуна 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.
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722.

На основу члана 31. алинеја друга Статута Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/2014), члана 104. 
став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број: 88/17, 27/18 ‒ др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
члана 34. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 
67/12 – Одлука Уставног суда, 18/20 - други закон и 111/21 - други 
закон), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ 

ОДЛУКЕ
О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о броју и просторном 
распореду јавних средњих школа на територији Аутономне по-
крајине Војводине („Службени лист АПВ ” број: 45/18 и 27/21) у 
члану 2. став 1.  број „129” замењује се бројем „130”.

У наслову: „СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ:  2 ГИМНАЗИЈЕ, 7 
СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 МЕШОВИТА ШКОЛА, 1 УМЕТНИЧ-
КА ШКОЛА И 2 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ” иза речи „1 МЕШОВИТА 
ШКОЛА” ДОДАЈУ СЕ РЕЧИ: „1 ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНИ 
ЦЕНТАР,”.

У поднаслову: Град Суботица иза речи: „5 стручних школа” 
додају се речи: „1 образовно-васпитни центар”

Иза тачке 2. додаје се тачка 2а која гласи: 

 „2а Хрватски школски центар”

- Општи тип гимназије”

Члан 2.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број:022-6/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

ПОСЕБНИ ДЕО

723.

На основу члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана 53. По-
крајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 
23/14, 12/20, 14/20 – аутентично тумачење и 25/20), Скупштина 
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 07. јуна 
2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА 

У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

Сретену Јовановићу, који је изабран са Коалиционе Изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СР-
БИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) – ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА“ престао је мандат посланика у Скупштини Аутономне 
покрајине Војводине, због смрти, са 15. фебруаром 2022. године.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 020-19/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

724.

На основу члана 31. алинеја друга Статута Аутономне по-
крајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана 
70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број: 60/2018 - пречишћен текст),  
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКУ

 У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

Потврђује се мандат посланику у Скупштини Аутономне по-
крајине Војводине Јелени Лопушини, са Коалиционе Изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СР-
БИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКО-
ВИЋ ПАЛМА“.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 020-13-11/2020-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István, sk.
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725.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, 
бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 62. а у вези 
са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21- 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и члана 31. алинеја 
друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА

 ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 У НОВОМ САДУ

I

Марку Гушићу престао је мандат члана Савета Факултета 
спорта и физичког васпитања у Новом Саду, 01. априла 2022. го-
дине, због поднете оставке.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-8/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

726.

На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020-др. закон и 111/2021-
др. закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. 
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА

 ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
У НОВОМ САДУ

I

Именује се Владимир Алексић, магистар физичке културе из 
Новог Сада, уместо Марка Гушића, мастер професорa физичког 
васпитања и спорта, за члана Савета Факултета спорта и физич-
ког васпитања у Новом Саду из реда представника оснивача, да-
ном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број: 022-30/2021-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

727.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, 
бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 62. а у вези 
са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21- 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и члана 31. алинеја 
друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА 

АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ

I

Драгану М. Ламбићу престао је мандат члана Савета Акаде-
мије уметности у Новом Саду, 30. маја 2022. године, због поднете 
оставке.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-11/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

728.

На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020-др. закон и 111/2021-
др. закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. 
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ 

УМЕТНОСТИ 
У НОВОМ САДУ

I

Именује се др Драгана Константиновић, ванредни професор 
Факултета Техничких наука у Новом Саду, уместо проф. др Дра-
гана М. Ламбића, ванредног професора на Педагошком факултету 
у Сомбору, за члана Савета Академије уметности у Новом Саду из 
реда представника оснивача, даном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број: 022-26/2021-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.



7. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 26 - Страна 805

729.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, 
бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 62. а у вези 
са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21- 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и члана 31. алинеја 
друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА 

ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

I

Дарку Чутурићу престао је мандат члана Савета Технолошког 
факултета у Новом Саду, 30. маја 2022. године, због поднете оставке.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-12/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

730.

На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020-др. закон и 111/2021-
др. закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. 
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 7. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА 
У НОВОМ САДУ

I

Именује се др Славко Ракић, доктор наука из области ин-
дустријско инжењерство/инжењерски менаџмент из Новог Сада, 
уместо Дарка Чутурића, дипломираног инжењера саобраћаја, за 
члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду из реда пред-
ставника оснивача, даном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број: 022-23/2021-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

731.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, 
бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 62. а у вези 
са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21- 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и члана 31. алинеја 
друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ

I

Доц. др Милошу Петровићу престао је мандат члана Савета 
Педагошког факултета у Сомбору, 09. фебруара 2022. године, 
због поднете оставке.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-4/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

732.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, 
бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 62. а у вези 
са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21- 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и члана 31. алинеја 
друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА
ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ

I

Николи Пејовићу престао је мандат члана Савета Педагош-
ког факултета у Сомбору, именован Одлуком о именовању чла-
нова Савета Педагошког факултета у Сомбору („Службени лист 
АПВ“, број:20/2021).

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-10/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.



Страна 806 - Броj 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 7. јун 2022.

733.

На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020-др. закон и 111/2021-
др.закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. 
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, на седници одржаној 7. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА 
У СОМБОРУ

I

За чланове Савета Педагошког факултета у Сомбору из реда 
представника оснивача, именују се:

1. Сања Пајић, дипломирани дизајнер медија у образо-
вању, из Сомбора, уместо Николе Пејовића, мастер учи-
теља, даном доношења ове одлуке и

2. Никола Пајић, дипломирани економиста, из Сомбора, 
уместо доц. др Милоша Петровића, доктора правних на-
ука, даном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број: 022-31/2021-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.

734.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, 
бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 62. а у вези 
са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21- 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и члана 31. алинеја 
друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 07. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ

I

Роберту Дамјановићу Чокићу престао је мандат члана Савета 
Грађевинског факултета у Суботици, 24. марта 2022. године, због 
поднете оставке.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-7/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

735.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр.: 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 62. а 
у вези са чланом 137. Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. 
закони, 11/21- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон) и 
члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број: 20/14), Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине, на седници одржаној 07. јуна 2022. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ

I

Имреу Керну престао је мандат члана Савета Грађевинског 
факултета у Суботици, 07. априла 2022. године, због поднете ос-
тавке.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-9/2022-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.

736.

На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020-др. закон и 
111/2021-др. закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о ви-
соком образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018-др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине, на седници одржаној 7. јуна 2022. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА
У СУБОТИЦИ

I

Именује се Мира Тумбас, дипломирани грађевински инжењер 
из Доњег Таванкута, уместо Робертa Дамјановићa Чокићa, профе-
сорa историје, за члана Савета Грађевинског факултета у Суботи-
ци из реда представника оснивача, даном доношења ове одлуке.

II

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број: 022-29/2021-01
Нови Сад, 07. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, ср.
Pásztor István, sk.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

720. Покрајинска скупштинска одлука о изради Простор-
ног  плана подручја посебне намене Специјалног ре-
зервата природе „Царска бара“;

721. Покрајинска скупштинска одлука о изради Простор-
ног  плана подручја посебне намене Специјалног ре-
зервата природе „Обедска бара“;

722. Покрајинска скупштинска одлука измени и допуни 
Покрајинске скупштинске одлуке о броју и простор-
ном распореду јавних средњих школа на територији 
Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО

723. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини 
Аутономне покрајине Војводине;

724. Одлука о потврђивању мандата посланику у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

725. Одлука о престанку мандата члана Савета Факултета 
спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

726. Одлука о именовању члана Савета Факултета спорта 
и физичког васпитања у Новом Саду;

727. Одлука о престанку мандата члана Савета Академије 
уметности у Новом Саду;

728. Одлука о именовању члана Савета Академије умет-
ности у Новом Саду;

729. Одлука о престанку мандата члана Савета Технолош-
ког факултета у Новом Саду;

730. Одлука о именовању  члана Савета Технолошког фа-
култета у Новом Саду;

731. Одлука о престанку мандата члана Савета Педагош-
ког факултета у Сомбору;

732. Одлука о престанку мандата члана Савета Педагош-
ког факултета у Сомбору;

733. Одлука о именовању чланова Савета Педагошког фа-
култета у Сомбору;

734. Одлука о престанку мандата члана Савета Грађевин-
ског факултета у Суботици;

735. Одлука о престанку мандата члана Савета Грађевин-
ског факултета у Суботици;

736. Одлука о именовању члана Савета Грађевинског фа-
култета у Суботици.
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