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887.

На основу члана 26. став 2 и 4 и чл. 35. и 36. став 2 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 25. августа 2016. го-
дине, д о н е л а је 

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА 
ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА

Члан 1.

   Образује се Савет за интеграцију Рома (у даљем тексту: Савет), 
као повремено радно тело Покрајинске владе.

Члан 2.

   Савет има председника, заменика председника и девет члано-
ва.

Члан 3.

   У Савет се именују:

 - председник: ПАВА ЧАБРИЛОВСКИ, струковни еконо-
миста из Панчева;

 -
 - заменик председника: БОЖИДАР СТОЈКОВ, менаџер 

унутрашње и спољне  трговине из Новог Милошева;

чланови:

 - АЛЕКСАНДАР БАЛИНОВИЋ, дипломирани правник, из 
Старе Пазове;

 - КЛАУДИЈА КУРИНА из Суботице;
 - ЖИВАНА ЖИВАНОВИЋ, струковна економисткиња за 

финансије, рачуноводство и банкарство, из Бачког Гра-
дишта;

 - ЖИВКА ФАН, правна техничарка, из Жабља;
 - САЊА СТОЈКОВ, текстилна техничарка, из Српске Црње;
 - ЕМИН СЕЛИМИ, струковни васпитач, из Беочина;
 - ДАРКО МАРКОВИЋ, трговац, из Руме;
 - ЈЕЛИЦА МИШКОВИЋ, апсолвенткиња на Високој школи 

за образовање струковних васпитача, из Оџака;
 - ЛАУРА РОШТАШ, учитељица, из Сенте.

Члан 4.

Циљ и задаци Савета јесу:

 - да предлаже Покрајинској влади и покрајинским органима 
управе мере и активности којима је циљ интеграција Рома 
у Аутономној покрајини Војводини; 

 - да прати, сагледава и даје мишљења о мерама и активнос-
тима у процесу интеграције Рома у Аутономној покрајини 
Војводини, које спроводи Покрајинска влада;

 - да остварује сарадњу с Националним саветом ромске на-
ционалне мањине;

 - да предлаже саветовања с циљем изналажења најбољих ре-
шења у процесу интеграције Рома у Аутономној покраји-
ни Војводини;

 - да прати остваривање процеса интеграције Рома у Ауто-
номној покрајини Војводини.

Члан 5.

   Савет ради у седницама, на начин утврђен Пословником По-
крајинске владе.

Члан 6.

   Стручне и административно-техничке послове за Савет 
обављаће покрајински орган управе надлежан за интеграцију и 
унапређивање положаја Рома.

Члан 7.

   Право на накнаду за рад у Савету утврђује се на основу прису-
ства седници Савета, у висини путних трошкова, када се седница 
Савета одржава ван места пребивалишта именованог лица Савета 
из члана 3. ове одлуке и дневнице у висини неопорезивог износа 
утврђеног прописима који уређују порез на доходак грађана.
    Право на накнаду за рад у Савету припада председнику, заме-
нику председника и члановима Савета, осим из реда именованих, 
постављених и запослених у органима Аутономне покрајине 
Војводине (органи покрајинске управе, Секретаријат Покрајинске 
владе, службе и управе које оснива Покрајинска влада, Покрајин-
ски заштитник грађана омбудсман, Правобранилаштво Аутономне 
покрајине Војводине и Служба Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине).

Члан 8.

   Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о об-
разовању Савета за интеграцију Рома у Аутономној Покрајини 
Војводини („Службени лист АПВ”, број: 6/2005, 7/2008, 1/2009 и 
24/2012).

Члан 9.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-505/2016
Нови Сад, 25. август 2016. године

Председник
 Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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888.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014) и члана 8. став 2 Одлуке о Управи за зајед-
ничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број: 
10/10, 22/10, 19/11 и 16/14), 

Покрајинска  влада,  на седници  одржаној  25.   августа  2016.  
године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ  п о с т а в љ а  се за помоћника директо-
ра Управе за заједничке послове покрајинских органа, на четири 
године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-67/2016
Нови Сад, 25. август 2016. године

Председник
 Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

889.

На основу члана 59. став 2 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 16. став 2 Покрајинске 
скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 4/13) и чл. 32. став 1 
тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 25. августа 2016. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма 
пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад 
за 2016. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „За-
вод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 1. седници, одржаној 
22.08.2016. године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-52/2016
Нови Сад, 25. август 2016. године

Председник
 Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

890.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ“, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“, брoj  
37/14),  

Покрајинска Влада, на седници одржаној 25. aвгуста 2016. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 09 Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице,  Програм  
2003 Основно образовање, Програмска активност  1006 Мо-
дернизација инфраструктуре основних школа,  функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање,  извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економскa класифика-
цијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални  
трансфери осталим нивоима власти, износ од 6.016.778,00  ди-
нара (словима: шест милиона шеснаест хиљада седам стотина 
седамдесет осам динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији  за реализацију намене из тачке 2. 
овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  6.016.778,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке   1. овог решења намењено је Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац  за суфинанси-
рање трошкова санације школског објекта  у Српском Крстуру. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења Покрајински секретаријат за 
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – национал-
не заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Изрека  овог  решења објавиће се  у  „Службеном листу АП 
Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-80
Нови Сад, 25. август 2016. године

Председник
 Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

891.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ“, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
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ске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“, брoj  
37/14),  

Покрајинска Влада, на седници одржаној 25. августа 2016. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 09 Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице,  Програм  
2003 Основно образовање, Програмска активност  1006 Мо-
дернизација инфраструктуре основних школа,  функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање,  извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економскa класифика-
цијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални  
трансфери осталим нивоима власти,    износ од 5.317.609,00  ди-
нара (словима: пет  милиона три стотине седамнаест хиљада 
шест стотина девет динара и 00/100), због недовољно планира-
них средстава на апропријацији  за реализацију намене из тачке 
2. овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  5.317.609,00  динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за  Покрајински секре-
таријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке   1. овог решења усмериће се општини Нови 
Кнежевац,  а намењено је за суфинансирање трошкова извођења 
радова замене кровног покривача на објекту Предшколске уста-
нове „‘Срећно дете“ у Новом Кнежевцу. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења Покрајински секретаријат за 
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – национал-
не заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописа-
но.

5.  Изрека  овог  решења објавиће се  у  „Службеном листу АП 
Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-81
Нови Сад, 25. август 2016. године

Председник
 Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

892.

На основу чланова  10., 11. став 2. и 21. алинеја 4 Одлуке о 
организацији и раду Службе Скупштине Аутономне Покраји-
не Војводине (“Службени лист АПВ”, број 28/2012) и члана 70. 
Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број : 37/2014 и 54/2014),

Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној  23. ав-
густа 2016. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ  ПОМОЋНИКА
 ГЕНЕРАЛНОГ  СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

I

Драгутин Галовић ,  дипломирани правник   из Новог Сада,  
поставља се за помоћника генералног  секретара  Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине са 

 23.  августом  2016. године.  

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Аутономне покраји-
не  Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

18 Број:  112-107/2016
Нови Сад,  23. август  2016. године        

Председника одбора 
Милан Влаисављевић,с.р.

893.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16) а у вези члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку 
давања сагласности за именовање вршиоца дужности директора 
Центра за социјални рад Општине Рума,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање СЛОБОДАНА КРА-
СИЋА, дипломираног економисте из Хртковаца на функцију 
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине 
Рума.

II

Ово решење  објавиће се у “Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ,  ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

Број: 139-022-444/2016
Нови Сад, 14. јули 2016. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић   , с.р.

894.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16), а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку давања 
сагласности за именовање директора Центра за социјални рад 
Бечеј,   д о н о с и м
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ИВОНЕ БОЖОВИЋ, 
дипломиране психолошкиње из Бечеја на дужност директора 
Центра за социјални рад Бечеј.

II

Ово решење  објавиће се у “Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ,  ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

Број: 129-022-248/2016
Нови Сад, 15. јули 2016. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” 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: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

887. Одлука о образовању Савета за интеграцију Рома;
888. Решење о постављању помоћника директора Управе 

за заједничке послове покрајинских органа;
889. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 

Годишњег програма пословања Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 
2016. годину;

890. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-80;

891. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-81;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

892. Решење о постављању помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

893. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад Општи-
не Рума;

894. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Бечеј.
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