ОДЛУКА
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИНА ПОКРАЈИНСКОГ
ЗНАЧАЈА
("Сл. лист АП Војводине", бр. 4/2008)
Члан 1
Ради остваривања права грађана на обавештавање на српском, мађарском,
словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и
македонском језику, овом Одлуком утврђују се критеријуми за обезбеђивање дела
средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: средства) за
финансирање издавања новина покрајинског значаја.

Члан 2
Из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђују се средства за издавање
новина покрајинског значаја, које се издају на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
Новине покрајинског значаја су:
- новине на српском језику и језицима националних мањина, чији је издавач правно
лице над којим су пренета оснивачка права са Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине,
- новине значајне за националне мањине, које имају седиште националног савета
на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 3
Аутономна Покрајина Војводина обезбеђује средства за издавање новина
покрајинског значаја, ради информисања на српском језику и језицима
националних мањина и етничких заједница.
Новине покрајинског значаја за које се обезбеђују средства из буџета су:
1. дневне:
- "Мађар со", на мађарском језику.
2. недељне:

- "Хет нап", на мађарском језику;
- "Хлас људу", на словачком језику;
- "Либертатеа", на румунском језику;
- "Руске слово", на русинском језику;
- "Хрватска ријеч", на хрватском језику.
3. двонедељне:
- "Пољопривредник", на српском језику;
- "Тхем", на ромском језику.
4. месечне:
- "Буњевачке новине", лист буњевачке националне мањине;
- "Ридне слово", на украјинском језику;
- "Македонска виделина", на македонском језику.
5. Омладинске и дечје новине:
- "Кепеш ифјушаг", "Јо пајташ" и "Мезешкалач", на мађарском језику;
- "Взлет" и "Зорничка", на словачком језику;
- "Тинерета" и "Букурија копилор", на румунском језику;
- "Мак" и "Захратка", на русинском језику;
- "Хрцко" и "Кужиш?!", на хрватском језику;
- "Чхаворренго тхем", на ромском језику;
- "Соловејко", на украјинском језику;
- "Тандрчак", лист буњевачке националне мањине;
- "Невен" и " Мали невен", на српском језику.

Члан 4
Национални савет националне мањине, за чије информисање се не обезбеђују
средства за издавање новина, покрајинском органу управе надлежном за

информисање предлаже новине за чије издавање је неопходно да се обезбеде
средства.

Члан 5
Средства за издавање новина покрајинског значаја, обезбеђују се у буџету
Аутономне Покрајине Војводине издавачима новина покрајинског значаја, на
основу следећих критеријума:
- за издавање новина, чији је издавач правно лице над којим су пренета оснивачка
права са Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, средства се утврђују
најмање у висини средстава утврђених у време преузимања оснивачких права
националних савета националних мањина;
- за издавање осталих новина покрајинског значаја, средства се утврђују у складу
са висином средстава која се обезбеђују за новине истог карактера и исте
динамике излажења.
Покрајински орган управе надлежан за информисање, у складу са могућностима
буџета АП Војводине, финансијским планом утврђује висину средстава за новине
покрајинског значаја.

Члан 6
Средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине усмеравају се издавачима
новина покрајинског значаја, на основу уговора о јавном информисању, који
покрајински орган управе надлежан за информисање закључује са издавачима
новина покрајинског значаја.
Сви издавачи новина покрајинског значаја обавезни су да покрајинском органу
управе надлежном за информисање, доставе извештај о пословању, а издавачи
новина на језицима националних мањина уз извештај и прибављено мишљење
националног савета националне мањине, најкасније до 15. априла текуће године
за претходну годину.

Члан 7
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима за
обезбеђивање дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за
финансирање издавања новина ("Службени лист АПВ", број: 8/03 и 10/04).

Члан 8
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Аутономне Покрајине Војводине".

