ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА
О НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ
ПОТРЕБЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
("Сл. лист АП Војводине", бр.19/2013)

И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом покрајинском уредбом одређују се непокретности за репрезентативне потребе
Аутономне Покрајине Војводине, орган који обавља послове одржавања и физичкотехничког обезбеђења тих непокретности и прописују се услови и начин њиховог
коришћења.

Члан 2
Непокретности за репрезентативне потребе јесу гостинске виле, као и друге
непокретности које служе за потребе репрезентације, укључујући и земљиште на коме се
налазе, са пратећим објектима.
Непокретности из става 1. овог члана служе за репрезентативне и протоколарне потребе,
одржавање службених састанака, разговора са делегацијама из земље и иностранства,
одржавање свечаности поводом јубилеја, уручивања награда, доделе признања,
свечаних и других пријема.

Члан 3
Гостинске виле су:
1) вила у Чортановцима;
2) вила у Сремској Каменици;
3) вила на Равнама.

Члан 4
Послове одржавања и физичко-техничког обезбеђења репрезентативних зграда врши
Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа).

II УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
Члан 5

Вила у Чортановцима и вила у Сремској Каменици (у даљем тексту: репрезентативне
зграде) користе се без накнаде, за репрезентативне потребе органа Аутономне Покрајине
Војводине, функционера и лица која по посебном овлашћењу Владе Аутономне Покрајине
Војводине представљају Аутономну Покрајину Војводину.
За намене из члана 2. став 2. ове покрајинске уредбе, репрезентативне зграде могу
користити и државни органи.

Члан 6
Сагласност за коришћење репрезентативних зграда даје секретар Владе Аутономне
Покрајине Војводине.

Члан 7
Репрезентативне зграде користе се на основу писаног захтева, уз који се прилаже и
сагласност из члана 6. ове покрајинске уредбе.
Захтев за коришћење репрезентативне зграде садржи: сврху коришћења, број корисника,
место, време на које се захтева коришћење зграде и посебне захтеве корисника ако их
има.
Захтев из става 1. овог члана, подноси се на реализацију Управи, најкасније 48 сати пре
почетка коришћења репрезентативних зграда.

Члан 8
Кад се репрезентативне зграде користе за пријеме за које се обезбеђују услуге
протоколарног карактера, о организацији и обављању других послова у вези са пријемом,
стара се служба протокола покрајинског органа, по чијем захтеву се пријем организује, у
сарадњи са Управом.

Члан 9
Угоститељске и друге услуге пружене по захтеву корисника, обрачунавају се на терет
Управе, у складу са нормативима и ценовником услуга које утврђује директор Управе.
Трошкове извршених услуга у репрезентативним зградама за потребе репрезентације,
оверава подносилац захтева или лице које он овласти.
У помоћним књигама Управе води се посебна евиденција корисника услуга у
репрезентативним зградама.

Члан 10
Уколико не постоји потреба за коришћењем неке од репрезентативних зграда, та зграда
се може дати у закуп, у складу са законом.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11
Вила на Равнама привремено се не користи за намене из члана 2. став 2. ове покрајинске
уредбе, услед девастираности објекта.

Члан 12
Даном ступања на снагу ове покрајинске уредбе, престаје да важи Одлука о коришћењу
објеката Аутономне Покрајине Војводине, број: 332-00002/2001 од 14. марта 2001. године.

Члан 13
Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Аутономне Покрајине Војводине".

