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                                        Република Србија  

                                  Аутономна Покрајина Војводина 

                           ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  

                       ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 

                                         21000 НОВИ САД 

                                Булевар Михајла Пупина 16 

                       Број: 115-02-31/2013-01-1 

                             Дана: 17. априла 2013. године 

 

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(''Службени лист АПВ'', број: 40/12 - пречишћени текст), чл. 23. и 103. Закона о 

рударству и геолошким истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011), чл. 70. и 71. 

став 1 т. 1) и т. 6)  Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 

(''Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), а у вези са чланом 5. став 2. 

Правилника о програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при 

експлоатацији минералних сировина (''Сл. гласник РС'', бр. 21/96 и 47/96) и чланом 5. 

Правилника о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање 

послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања (''Сл. 

гласник РС'', број 21/96) и у складу са одредбом члана 5. Одлуке о остваривању права 

на накнаду и висину накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима 

(''Сл. лист АПВ'' бр. 7/09 и 18/09-промена назива акта) покрајински секретар за 

енергетику и минералне сировине доноси     

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о трошковима полагања стручног испита 

пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање стручних послова 

при експлоатацији минералних сировина и 

Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова израде 

пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања 

 

I 

 

Овим решењем утврђују се трошкови полагања стручног испита и накнаде за рад у 

Комисији за полагање стручног испита за обављање стручних послова при 

експлоатацији минералних сировина и Комисији за полагање стручног испита за 

обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања 

(даље: Комисија) и то: 

 

I Накнада трошкова полагања стручног испита (по кандидату) 

 
Трошкови полагања целог испита  

 

39.800,00 динара 

Трошкови полагања допунског  испита  (за 

кандидате који су ослобођени полагања општег 

дела стручног испита)  

27.900,00 динара 

Трошкови полагања поправног испита из 

једног  предмета  

 

13.900,00 динара 

 

Трошкови полагања поправног испита из два 

предмета  

 

27.900,00 динара 
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II Покрајинске административне таксе
1
 (по кандидату) 

 
Такса за подношење захтева за полагање 

стручног испита (Тарифни број 1) 

220,00 динара 

Такса за сва решења које орган доноси 

(Тарифни број 5) 

390,00 динара 

Такса за сва издавање уверења, односно 

потврде које орган издаје (Тарифни број 6) 

220,00 динара 

 

Укупно 830,00 динара 

 

II 

 

Накнада за рад у Комисији утврђујe се у нето износу, по кандидату који полаже 

стручни испит и то: 

 
председнику и члановима Комисије 4.200,00 динара 

 

ментору – испитивачу који води израду 

писменог рада (за оцену рада, консултације у 

току израде рада и одбрану рада) 

2.600,00 динара 

секретару комисије 2.000,00 динара 

 

 

 

III 

 

Трошкови полагања стручног испита уплаћују се на евидентни рачун буџета Аутономне 

Покрајине Војводине. 

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине донеће посебно решење 

којим се утврђује износ и одређује начин исплате укупних средстава намењених 

накнадама трошкова из тачке I овог решења.  

 

IV 

 

Доношењем овог решења престаје да важи решење Покрајинског секретаријата за 

енергетику и минералне сировине број: 115-152-00766/2009 од 29. јуна 2009. године.  

 

V 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                                                                            

                                                                            ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                                                                                                         

                                                                                

                                                                            Наташа Павићевић Бајић 

                                                           
1
 Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама (''Службени лист АПВ'' број 

20/2009) и Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских административних такси (''Службени лист 
АПВ'' број 3/2011)  

 


