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ације, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 8.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сује конкурс, о томе ко може да се пријави на конкурс, критерију-
ме на којима ће се заснивати висина додељених средстава, висина 
и намена средстава која се расподељују, начин и рок за подноше-
ње пријава на конкурс, као и друге податке који су од значаја за 
спровођење конкурса.

Члан 9.

Пријава на конкурс подноси се Секретаријату, на јединственом 
обрасцу, чију садржину утврђује Секретаријат.

Члан 10.

О додели средстава корисницима по спроведеном поступку, 
одлучује покрајински секретар решењем, на предлог Комисије.

Решење из става 1. овог члана је коначно.

Члан 11.

Обавезу за доделу средстава, Секретаријат преузима на основу 
уговора, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уго-
ворних страна.

Члан 12.

Корисник је дужан да средства користи искључиво за намену, 
за коју су она додељена, а неутрошена средства да врати буџету 
Аутономне Покрајине Војводине.

Корисник је у обавези да поднесе периодичне извештаје након 
истека кварталног периода у текућој години, а на крају буџетске 
године целовит извештај о коришћењу средстава са одговарајућом 
документацијом, овереном од стране одговорних лица.

У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-
ма нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути посту-
пак пред покрајинским органом управе надлежним за буџетску 
инспекцију, ради контроле законитог и наменског коришћења 
средстава.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о ус-
ловима регресирања превоза ученика средњих школа и студената 
у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној Покраји-
ни Војводини (“Службени лист АПВ”, број: 2/10, 14/11 и 1/12).

Члан 14.

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

Влада аутономне покрајине војводине

Број: 451-15/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

3.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/10), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 9. Закон о утврђи-
вању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службе-

ни гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – УС  РС), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. јануара 2013. го-
дине, д о н е л а  је

О Д Л У К У
О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овом oдлуком уређује се начин, услови и критеријуми за рас-
поделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за нау-
ку и технолошки развој општинама и градовима на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, у циљу регресирања превоза 
студената у међуградском, односно међумесном саобраћају у Ау-
тономној Покрајини Војводини.

Члан 2.

Под међуградским, односно међумесним превозом студената, 
подразумева се превоз студената између насељених места две 
општине, општине и града или два града.

Члан 3.

Средства за намену из члана 1. ове oдлуке, доделиће се ко-
рисницима у складу са расположивим средствима у буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине, обезбеђеним на посебном разделу 
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.

Члан 4.

У смислу ове oдлуке, корисници који имају право да учествују 
у расподели средстава су општине и градови на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине

Члан 5.

 Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у 
финансирању превоза студената у међуградском, односно међу-
месном саобраћају који кумулативно испуњавају следеће усло-
ве: имају пребивалиште на подручју општине или града, свако-
дневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до 
установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја 
у студентским центрима), школују се на терет буџета, први пут 
уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија 
и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републи-
ке Србије, надлежних покрајинских органа управе, Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине, локалних самоуправа, Републичког 
фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за сти-
пендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и 
других институција, фондова и фондација.

Члан 6.

Висина средстава за намене из члана 5.  ове oдлуке, утврђује се 
на основу следећих критеријума:

1) бројa студената у међуградском, односно међумесном 
саобраћају из члана  5. ове Одлуке.

2) месечнe калкулацијe трошкова превоза студената који 
испуњавају услове из члана 5. ове oдлуке.

Члан 7.

Средства се расподељују корисницима из члана 4. ове oдлуке 
путем конкурса, који расписује Покрајински секретаријат за нау-
ку и технолошки развој, најмање једанпут годишње.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој об-
разује комисију за спровођење конкурса (у даљем тексту: Коми-
сија).

Део средстава, покрајински секретар за науку и технолошки 
развој може доделити корисницима без објављивања конкурса, 
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за ванредне, непредвиђене ситуације, у складу са Покрајинском 
скупштинском oдлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не.

Члан 8.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сује конкурс, о томе ко може да се пријави на конкурс, критерију-
ме на којима ће се заснивати висина додељених средстава, висина 
и намена средстава која се расподељују, начин и рок за подноше-
ње пријава на конкурс, као и друге податке који су од значаја за 
спровођење конкурса.

Члан 9.

Пријава на конкурс подноси се Покрајинском секретаријату за 
науку и технолошки развој, на јединственом обрасцу, чију садр-
жину утврђује Покрајински секретаријат за науку и технолошки 
развој.

Члан 10.

О додели средстава корисницима по спроведеном поступку, 
одлучује покрајински секретар за науку и технолошки развој ре-
шењем, на предлог Комисије.

Решење из става 1. овог члана је коначно.

Члан 11.

Обавезу за доделу средстава, Покрајински секретаријат за нау-
ку и технолошки развој преузима на основу уговора, којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Члан 12.

Корисник је дужан да средства користи искључиво за намене, 
за која су она додељена, а неутрошена средства врати буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине.

Корисник је у обавези да поднесе периодичне извештаје до 10. 
у месецу, након истека кварталног периода у текућој години, а на 
крају буџетске године целовит извештај о коришћењу средстава 
са одговарајућом документацијом, овереном од стране одговор-
них лица.

У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-
ма нису наменски коришћена, Покрајински секретаријат за науку 
и технолошки развој ће покренути поступак пред покрајинским 
органом управе надлежним за буџетску инспекцију, ради контро-
ле законитог и наменског коришћења средстава.

Члан 13.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-10/2013
Нови Сад, 23. јануар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

4.

На основу члана 25. став 2. и 3. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 17. јануара 2013. д о н е л а   је

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ КОЈА ЋЕ АНАЛИЗИРАТИ 
ТЕКСТ ПРЕДУГОВОРА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И КОМПАНИЈЕ „AL DAHRA AGRICULTURAL 
COMPANУ“ ИЗ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА

Члан 1.

Образује се Радна група која ће анализирати текст преду-
говора између Владе Републике Србије и компаније „Al Dahra 
Agricultural Companу“ из Уједињених Арапских Емирата, (у 
даљем тексту: Радна група), као повремено радно тело Владе Ау-
тономне Покрајине Војводине.

Члан 2.

Задаци Радне групе су да анализира све елементе предуговора 
са аспекта правне основаности и економске ефекте са посебном 
анализом која се односи на заштиту интереса пољопривред-
них предузећа и запослених у пољопривредним предузећима, 
пољопривредника, локалних самоуправа и институција покрајин-
ске администрације, као и да сачини анализу која ће бити основ за 
доношење одговарајућих закључака Владе АП Војводине и Одбо-
ра за пољопривреду Скупштине АП Војводине.

Члан 3.

Радна група има председника, заменика председника и седам 
чланова.

У Радну групу се именују:

Председник:

Заменик председника:

Чланови:

Члан 4.

На рад Радне групе сходно се примењују одредбе Пословника 
Владе Аутономне Покрајине Војводине о начину рада сталних 
радних тела.

Проф. др Бранко Маринковић - ре-
довни професор Пољопривредног фа-
култета у Новом Саду и председник 
Стручног савета за област биотех-
ничких наука

др Борислав Кобиљски - научни 
саветник Института за ратарство и 
повртарство, Нови Сад

Проф. др Маријана Пајванчић - ре-
довни професор Правног факултета у 
Новом Саду

Др Саша Орловић - директор Ин-
ститута за низијско шумарство и жи-
вотну средину, Нови Сад

Др Сава Лазић - научни саветник 
Научног института за ветеринарство, 
Нови Сад

Горан Живков – стручни консул-
тант

Проф. др Јелена Бировљев - редов-
ни професор Економског факултета у 
Суботици

Проф. др Радован Пејановић - ре-
довни професор Пољопривредног фа-
култета и проректор Универзитета у 
Новом Саду

Проф. др Пера Ерић - редовни про-
фесор Пољопривредног факултета у 
Новом Саду.


