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895.
На основу члана 32. тачка 10. Покрајинске скупштинске одлуке 

о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. године, 
д о н е л а  је

О Д Л У К У

I

Образује се Радна група за реструктурирање дуга Аутономне по-
крајине Војводине (у даљем тексту: Радна група).

II

За председника Радне групе именује се:
-Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе.

За заменицу председника Радне групе именује се:
- Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финансије.

За чланове Радне групе именују се:
- Владо Кантар, подсекретар Покрајинског секретаријата за 
финансије;

- Новица Тодорић, помоћник покрајинске секретарке за фи-
нансије;

- Снежана Блашковић, помоћница покрајинске секретарке 
за финансије.

III

Задатак радне групе је да у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке, за потребе Покрајинске владе:

1. припреми информацију о стању дуга Аутономне покрајине 
Војводине на дан 31. август 2016. године;

2. предложи мере за реструктурирање утврђеног дуга, у циљу 
смањења трошкова задуживања. 

IV

Стручне и административне послове за потребе Радне групе 
обавља Покрајински секретаријат за финансије.

V

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-266/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

896.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 4. Одлуке о ближем утврђивању услова за решавање 
стамбених потреба изабраних, именованих, постављених и за-
послених лица у покрајинским органима („Службени лист АПВ“, 
број: 15/02,11/04,24/04 и 11/06),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА 

ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ
 И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

 У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА 
И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

I

У Комисију за стамбена питања изабраних, именованих, поставље-
них и запослених лица у покрајинским органима и њихових заме-
ника, бирају се:

Председник:   Ненад Грбић, покрајински секретар за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај;

Заменик
председника:  Татјана Гашовић, секретар Покрајинске вла-

де;

Члан:   Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске 
владе и покрајински секретар за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-нацио-
налне заједнице;

Заменик члана:  Марија Жекић, саветник председника 
Скупштине АП Војводине;

Члан:   Миленко Јованов, шеф Посланичке групе у 
Скупштини АП Војводине; 

Заменик члана:  Снежана Седлар, потпредседник Скупштине 
АП Војводине;

Члан:   проф. др Зоран Милошевић, покрајински се-
кретар за високо образовање и научно истра-
живачку делатност;

Заменик члана:  Нела Милишић, помоћник покрајинског се-
кретара за високо образовање и научно истра-
живачку делатност;

Члан:    др Небојша Кузмановић, заменик покрајин-
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ског секретара за културу, јавно информи-
сање и односе са верским заједницама;

Заменик члана:  Небојша Дракулић, помоћник покрајинског 
секретара за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу;

Члан:   Владимир Галић, покрајински секретар за ур-
банизам и заштиту животне средине;

Заменик члана:  Немања Ерцег, помоћник покрајинског секре-
тара за урбанизам и заштиту животне среди-
не;

Члан:   Горан Лазовић, саветник председника По-
крајинске владе;

Заменик члана:  Весна Марић, самостални стручни сарадник 
I -начелник Одељења у Управи за заједничке 
послове покрајинских органа;

 
Члан:   Александра Довијаров, самостална стручна 

сарадница I у Покрајинском секретаријату за 
финансије;

Заменик члана:  Снежана Буљугић, сарадник за правне посло-
ве у Служби Скупштине АП Војводине;

Члан:   Новак Врбашки, председник Синдикалне ор-
ганизације радника покрајинских органа уп-
раве и служби АП Војводине;

Заменик члана:  Драгољуб Перишић, повереник у Синдикал-
ној организацији радника покрајинских ор-
гана управе и служби АП Војводине испред 
Управе за заједничке послове покрајинских 
органа.

II

Доношењем овог решења, престаје да важи Решење о избору 
председника и чланова Комисије за стамбена питања, изабраних, 
именованих, постављених и запослених лица у покрајинским 
органима и њихових заменика, број: 02-179/2012 од 12. децембра 
2012. године.

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-265/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

897.
На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске 

скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 
54/14 – др. одлука и 37/2016), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЉИЉАНА ЋУЛИБРК разрешава се дужности помоћнице по-
крајинског секретара за финансије.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-134/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

898.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 
54/14 – др. одлука и 37/2016), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРАН ПИЛИПОВИЋ поставља се за помоћника покрајинског 
секретара за финансије, на период од четири године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-141/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

899.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 
54/14 ‒ др. одлука и 37/16),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДОЦ. ДР МИРЈАНА ЛАБАН поставља се за помоћницу по-
крајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, 
на четири године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-245/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

  Председник
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.



1. септембар 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 49 - Страна 1345

900.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14 и 54/14 
– други пропис и 37/16), члана 32. тачка 8, чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  31. августа  2016. го-
дине,              д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈАНОШ ЧИКОШ разрешава се дужности помоћника покрајин-
ског секретара за спорт и омладину.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-205/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

  Председник
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

901.

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14 и 
37/16), члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, 
број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

АРАНКА БИНДЕР  п о с т а в љ а се за помоћницу покрајин-
ског секретара за спорт и омладину, на период од четири године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-207/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

902.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању установе – Центра 
за привредно - технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 4/2008), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“ , 
броj: 37/2014),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. го-
дине, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Установе – 
Центра за привредно - технолошки развој Војводине:

 - Димитрије Дамјанац, мастер менаџер, из Новог Сада, пред-
седник Управног одбора Установе – Центра за привредно - 
технолошки развој Војводине, представник оснивача;

 - Славко Гајицки, дипл. маркетинг менаџер у туризму, члан 
Управног одбора Установе – Центра за привредно - техно-
лошки развој Војводине, представник оснивача;

 - Јасмина Никчевић, васпитачица ВШС, из Новог Сада, члан 
Управног одбора Установе – Центра за привредно - техно-
лошки развој Војводине, представник оснивача; 

 - Ерика Хорват Кочиш, педагог, из Новог Сада, члан Управног 
одбора Установе – Центра за привредно - технолошки развој 
Војводине, представник оснивача;

 - Ката Урошевић, дипломирани економиста, руководилац Фи-
нансијског сектора Установе - Центра за привредно - техно-
лошки развој Војводине, члан Управног одбора Установе – 
Центра за привредно - технолошки развој Војводине, из реда 
запослених;

 - Страхиња Саватић, угоститељски техничар, шеф сале Уста-
нове - Центра за привредно - технолошки развој Војводине, 
члан Управног одбора Установе – Центра за привредно - тех-
нолошки развој Војводине, из реда запослених;

 - мр Александар Недучин, магистар техничких наука, из Новог 
Сада, члан Управног одбора Установе – Центра за привредно 
- технолошки развој Војводине, представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-572/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

903.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању Установе – Центра 
за привредно -технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 4/2008), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, 
број: 37/2014),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа  2016. го-
дине,            д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Установе – Центра за привредно - технолош-
ки развој Војводине, Нови Сад, именују се:

 за председника:
 - Славица Бојовић,  професор техничко-информатичког обра-

зовања, из Земуна, представник оснивача;

за чланове:
 - Љиљана Ђукић, дипл. професор педагогије – школски педа-

гог, из Новог Сада, представник оснивача;
 - Милица Косовић, мастер економиста, из Новог Сада , пред-

ставник осниивача; 
 - Владимир Срђан Лончар, дипл. професор филозофије, пред-

ставник оснивача;
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 - Светлана Мајкић, дипл. хемичар, из Футога, представник ос-
нивача;

 - Ката Урошевић, дипл. економиста, запослена на радном 
месту самостални стручни сарадник за економско-финан-
сијске послове, из реда запослених;

 - Весна Хипик, дипл. професор књижевности, запослена на 
радном месту самостални стручни сарадник за опште посло-
ве и маркетинг, из реда запослених.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири го-
дине.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-573/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

904.

На основу члана 19. Одлуке о оснивању Установе – Центра 
за привредно - технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 4/2008)  и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист АП Војводи-
не”, број: 37/2014),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,         д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора  Установе 
– Центра за привредно - технолошки развој Војводине:

 - Станко Лазендић, машински техничар, из Новог Сада, пред-
седник Надзорног одбора  Установе – Центра за привредно 
- технолошки развој Војводине, представник оснивача;

 - Петар Докић, редовни професор Технолошког факултета 
Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада, члан Надзорног 
одбора Установе – Центра за привредно - технолошки развој 
Војводине, представник оснивача;

 - Марјан Петровић, дипломирани правник, из Петроварадина, 
члан Надзорног одбора Установе – Центра за привредно - 
технолошки развој Војводине, представник оснивача;

 - Ненад Везмар, запослен у ‘’Smart cleaning system’’, из Новог 
Сада, члан Надзорног одбора Установе – Центра за привред-
но - технолошки развој Војводине, представник оснивача;

 - Бојана Тресиглавић, оперативни географ-туризмолог, рецеп-
ционар Установе - Центра за привредно - технолошки раз-
вој Војводине, члан Надзорног одбора Установе – Центра за 
привредно - технолошки развој Војводине, из реда запосле-
них.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-574/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

905.
На основу члана 19. Одлуке о оснивању Установе – Центра за 

привредно технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ“, 
број: 4/2008) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број: 
37/2014),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,               д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У  Надзорни одбор Установе – Центра за привредно технолош-
ки развој Војводине, Нови Сад, именују се:

 за председника:

 - Милош Бубњевић, дипл. економиста, из Београда, представ-
ник Оснивача,

за чланове:
 - Милорад Миливојевић, дипл. економиста, из Новог Сада, 

представник Оснивача;
 - Тина Мрђа, мастер инжењер хортикултуре, из Новог Сада , 

представник Оснивача; 
 - Љиљана Белић Здравић, мастер хемичар, из Новог Сада, 

представник Оснивача;
 - Миодраг Торњански, конобар, запослен на радном месту ре-

ферента за угоститељство Установе – Центра за привредно 
технолошки развој Војводине, из реда запослених.

 - Чланови Надзорног одбора именују се на период од чети-
ри године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-575/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

906.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-

ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,             д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ТОМИСЛАВ ПОПОВ р а з р е ш а в а  се дужности директора 
Историјског архива у Белој Цркви. 

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-570/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.
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907.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,             д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЉИЉАНА РАДОЊИЋ  дипломирана филолошкиња опште 
књижевности и теорије књижевности, и м е н у ј е  се за вршиоца 
дужности директора Историјског архива у Белој Цркви, најдуже 
до годину дана.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-571/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

908.

На основу члана 130. став 3 и члана 135. став 2 тачка 1. Закона 
о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије”, 
брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 
– други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), а у вези са Одлуком о ос-
нивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин услед поде-
ле Здравственог центра Зрењанин („Службени лист АПВ”, брoj: 
21/07 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12, и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  31. августа 2016. го-
дине,          д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР ГОРДАНА КОЗЛОВАЧКИ, докторка медицине, спец. ин-
терне медицине ̶ нефрологије и мастер менаџерка у систему 
здравствене заштите, разрешава се дужности директора Опште 
болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, на коју је именована Ре-
шењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-46/2014 
од 29. јануара 2014. године, на лични захтев.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-544/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

909.

На основу члана 130. став 3 и члана 134. Закона о здравстве-

ној заштити („Службени гласник Републике Србије”, брoj: 107/05, 
72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други за-
кон, 93/14, 96/15 и 106/15), а у вези са Одлуком о оснивању Опште 
болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин услед поделе Здравственог 
центра Зрењанин („Службени лист АПВ”, брoj: 21/07 и 21/10), чла-
на 32. тачка 9. и 12, и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  31. августа 2016. го-
дине,           д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР ЈОВАН СЕКУЛИЋ доктор медицине, специјалиста орто-
педске хирургије, именује се за  вршиоца дужности директора 
Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, на период од шест 
месеци.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-545/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

910.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  31. августа 2016. го-
дине,           д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР ЉИЉАНА УШАН МИЛИЧКОВИЋ, докторка медицине, 
специјалисткиња пнеумофтизиологије, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне 
болести „Др Будислав Бабић˝ Бела Црква, на коју је именована 
Решењем Покрајинске владе, број: 022-636/2015 од 28. октобра 
2015. године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-568/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.
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911.

На основу члана 130. став 3 и члана 134. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), тачке II 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  31. августа 2016. го-
дине,          д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР БУДИША ЈУГА, доктор медицине, специјалиста пси-
хијатрије, именује се за вршиоца дужности директора Специјал-
не болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић˝ Бела Црква, 
на период од шест месеци.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-569/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

912.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар „Сомбор” у Сомбору 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,          д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЉУБОМИР ЛИЛИЋ, дипломирани правник из Сомбора, раз-
решава се дужности директора Геронтолошког центра „Сомбор” 
у Сомбору, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 
022-891/2014 од 26. новембра 2014. године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-558/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

913.

На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Геронтолошки центар „Сомбор” у Сомбору („Службе-
ни лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,          д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРАН ДРЧА, дипломирани економиста из Сомбора, именује се за 
вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Сомбор” у 
Сомбору.

II
 

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-559/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

 Председник
 Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

914.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању пра-
ва и обавеза оснивача над  Установом за смештај и збрињавање 
старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,          д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ, дипломирани специјални пе-
дагог из Качарева, разрешава се дужности директора Установе 
за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у 
Панчеву, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 
022-166/2015 од 25. марта 2015. године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-556/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

915.

На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању 
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права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Установа за смештај и збрињавање старих 
лица „Геронтолошки центар” у Панчеву („Службени лист АПВ”, 
број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛИСАВ ПЕРУНОВИЋ, дипломирани економиста из Бео-
града, именује се за вршиоца дужности директора Установе за 
смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у 
Панчеву.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-557/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

  Председник
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

916.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за старе и пензионере у Кули („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,          д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

РАНКО ШПАЊЕВИЋ, дипломирани политиколог из Круш-
чића, разрешава се дужности директора Дома за старе и пензи-
онере у Кули, на коју је именован Решењем Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 022-413/2013 од 12. јуна 2013. године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-560/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

  ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

917.

На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 

смештај корисника Дом за старе и пензионере у Кули („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,          д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

САНДРА БАБИЋ, дипломирана економисткиња из Куле, име-
нује се за вршиоца дужности директорке Дома за старе и пензи-
онере у Кули.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-561/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

918.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), чл. 125. и 133. став 4 За-
кона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере 
у Молу („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 
12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ИШТВАН НАЧА, дипломирани правник из Аде, разрешава се 
дужности вршиоца дужности директора Дома за старе и пензи-
онере у Молу, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, 
број: 022-739/2015 од 23. децембра 2015. године.

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

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-562/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе
 Игор Мировић,с.р.

919.
На основу чл. 125. и 133. став 4 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај ко-
рисника Дом за старе и пензионере у Молу („Службени лист АПВ”, 
број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), 
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Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАНИЈЕЛА ШЕВИЋ, дипломирана економисткиња из Аде, 
именује се за вршиоца дужности директора Дома за старе и пен-
зионере у Молу.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-563/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

920.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом слепих „Збрињавање” Панчево („Служ-
бени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРИЦА БОЖИЋ, мастер економисткиња из Панчева, разре-
шава се дужности директорке Дома за лица са оштећеним видом 
„Збрињавање” Панчево, на коју је именована Решењем Владе Ау-
тономне Покрајине Војводине, број: 022-729/2013 од 16. октобра 
2013. године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-564/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

 Председник
 Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

921.

На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Дом слепих „Збрињавање” Панчево („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛОРАД СИМОНОВИЋ, дипломирани дефектолог-тифло-
педагог из Панчева, именује се за вршиоца дужности директора 
Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање” Панчево.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-565/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

922.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, брoj: 42/91, 71/94 и 79/2005), чл. 126. став 1 тачка 6. и 
133. став 4 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 
број: 24/2011), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу 
и омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачке 9. и 12. и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/2014) у поступку разрешења директора 
Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви, 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,         д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДРАГОЉУБ СЕКУЛИЋ, професор физичког васпитања из 
Беле Цркве,  р а з р е ш а в а се дужности директора Дома за 
децу и омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви, на коју је 
именован Решењем Покрајинске владе број: 022-518/2014 од 30. 
јула 2014. године.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-441/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

923.

На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник РС”, број: 24/2011), а у вези с тачком 1. 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Вера Радивојевић” у Белој Цркви („Службени лист АПВ”, број: 
7/02), чланом 32. став 1 тачки 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014) у поступку именовања вршиоца дужности 
директора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић” у Белој 
Цркви, 

Покрајинска влада, на седници одржаној 31. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

МАРИЈА МАСЛАЋ ЖИВАНОВИЋ, професорка педагогије из 
Беле Цркве, и м е н у ј е  се за вршиоца дужности директора Дома 
за децу и омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви.

II
 

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-442/2016
Нови Сад, 31. август 2016. године

  ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

924.

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 скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“, брoj  37/14),  

Покрајинска влада ,  на   седници одржаној  31.   августа  2016. 
године,     д о  н  о  с  и 

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

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину 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 финанси-
рања  01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
06 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама,   Програм  1203 Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност  
1002 Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном 
стваралштву, функционална класификација 820 Услуге културе, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класи-
фикацијa 454 Субвенције приватним предузећима, 4541 Текуће 
субвенције приватним предузећима, износ од 1.000.000,00 динара 
(словима: један милион динара и 00/100), за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 1.000.000,00 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 апропријација за Покрајински секрета-
ријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједни-
цама,  по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,  у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења  намењено је  за суфинансирање  трошкова реализа-
ције 7. Фестивала ауторског филма земаља Подунавског региона 
ПРОФЕСТ 2016. који се одржава од 7. до 11. септембра у Бачкој 
Тополи у организацији ДОО  THE ТРАЧ, Бачка Топола. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу,  јавно информи-

сање и односе с верским заједницама  и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за  културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама, 
преузеће обавезу  према правилима  који уређују државну помоћ,  
на  основу писаног уговора или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

5. Ово  решење објавиће се у  „Службеном листу АП Војводи-
не“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-82
Нови Сад, 31. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

925.

На основу члана 6. став 1. и члана 9. Одлуке о изменама Од-
луке о додели признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ (‘’Службени 
лист АП Војводине’’, број 10/2010), Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице  расписује  

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА 

‘’ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ’’ 
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

I

Право учешћа на конкурсу за доделу признања ‘’Др Ђорђе На-
тошевић’’ (у даљем тексту: Признање) имају предшколске уста-
нове, основне и средње школе са седиштем у Аутономној покраји-
ни Војводини и васпитачи, наставници, педагози и психолози 
запослени у тим установама.

Пријаву на конкурс могу поднети самостално предшколске 
установе, основне и средње школе, наставници, васпитачи, педа-
гози и психолози у овим установама, или их за доделу Признања 
могу предложити ученици, родитељи, органи локалне самоупра-
ве, стручна удружења и друга правна и физичка лица.

Учесник на конкурсу, односно предлагач подноси доказе о ис-
пуњавању услова из конкурса.

Доказе о испуњености услова и прилоге уз пријаву подносилац 
доставља у целости у електронској форми (највише на 3DVD или  
5 CD-a). 

II

Признање се додељује за изузетне резултате остварене приме-
ном савремених метода у васпитно-образовном раду и настави, 
у претходне две школске године, на подручјима: предшколс-
ког васпитања и образовања; наставе; радa са обдареном децом 
предшколског узраста и обдареним ученицима, као и онима 
који заостају у савладавању садржаја васпитно-образовног рада 
и садржаја наставног градива; слободних активности са децом 
предшколског узраста и ученицима; стручног усавршавања вас-
питача, наставника и сарадника; професионалне оријентације 
ученика; сарадњe са родитељима; културне и јавне делатности и 
сарадњe са ужом и широм друштвеном заједницом; руковођењa, 
организацијe и обезбеђивањa квалитета рада установе; унапређи-
вањa толеранције и прихватањa различитости, инклузивног об-
разовања и у другим областима у оквиру основне делатности 
установе. 

III

Пословник о раду Одбора за доделу признања ‘’Др Ђорђе 
Натошевић’’, са подручјима рада и елементи за вредновање по-
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стигнутих резултата за доделу Признања, заједно са обрасцима 
за пријаву на конкурс, доступни су на интерент адреси Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице  www.puma.vojvodina.gov.rs. 

IV

Пријава, односно предлог за доделу признања по конкурсу 
садржи: податке о предложеном или пријављеном кандидату 
(предшколској установи, школи, васпитачу, наставнику, педагогу 
или психологу); основне податке о предлагачу; прилоге и подат-
ке о постигнутим резултатима у школској 2014/2015 и 2015/2016. 
години, за свако подручје образовно-васпитног рада које се вред-
нује, у складу са Пословником о раду одбора.

V

Конкурс је отворен од 1. септембра  до 30. септембра  2016 го-
дине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријава, односно предлог за доделу признања, са доказима и при-
лозима, доставља се Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, по-
штом,  на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, пропи-
се, управу и националне мањине - националне заједнице, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000  Нови Сад (са напоменом: за Конкурс за 
доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’). 
Све додатне информације могу се добити на телефон, број: 
021/487-41 83 и 487-4867

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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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 

895. Одлука о образовању Радне групе за реструктуирање 
дуга Аутономне покрајине Војводине;

896. Решење о избору  председника и чланова Комисије за 
стамбена питања изабраних, именованих, поставље-
них и запослених лица у покрајинским органима и 
њихових заменика;

897. Решење о разрешењу дужности помоћнице покрајин-
ског секретара за финансије;

898. Решење о постављењу за помоћника покрајинског се-
кретара за финансије;

899. Решење о постављењу за помоћника покрајинског 
секретара за урбанизам и заштиту животне средине;

900. Решење о разрешењу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за спорт и омладину;

901. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за спорт и омладину;

902. Решење о разрешењу дужности чланова Управног од-
бора Установе – Центра за привредно – технолошки 
развој Војводине;

903. Решење о именовању чланова Управног одбора Ус-
танове – Центра за привредно – технолошки развој 
Војводине;

904. Решење о разрешењу дужности  председника и члано-
ва Надзорног одбора Установе – Центра за привредно 
– технолошки развој Војводине;

905. Решење о именовању  председника и чланова Надзор-
ног одбора Установе – Центра за привредно – техно-
лошки развој Војводине;

906. Решење о разрешењу дужности директора Историјс-
ког архива у Белој Цркви;

907. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Историјског архива у Белој Цркви;

908. Решење о разрешењу дужности директора Опште 
болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;

909. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;

910. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Специјалне болнице за плућне болести „Др 
Будислав Бабић“ Бела Црква;

911. Решење о именовању за вршиоца дужности директо-
ра Специјалне болнице за плућне болести „Др Будис-
лав Бабић“ Бела Црква;

912. Решење о разрешењу дужности директора Геронто-
лошког центра „Сомбор“ у Сомбору;

913. Решење о именовању за вршиоца дужности директо-
ра Геронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору;

914. Решење о разрешењу дужности директора Установе 
за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки 
смештај“ у Панчеву;

915.  Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Установе за смештај и збрињавање старих лица „Ге-
ронтолошки смештај“ у Панчеву;

916. Решење о разрешењу дужности директора Дома за 
старе и пензионере у Кули;

917. Решење о именовању вршиоца дужности директорке 
Дома за старе и пензионере у Кули;

918. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Дома за старе и пензионере у Молу;

919. Решење о именовању вршиоца дужности директорке 
Дома за старе и пензионере у Молу;

920. Решење о разрешењу дужности директорке Дома за 
лица са оштећеним видом „Збринавање“ Панчево;

921. Решење о именовању за вршиоца дужности директо-
ра Дома за лица са оштећеним видом „Збринавање“ 
Панчево;

922. Решење о разрешењу дужности директора Дома за 
децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви;

923. Решење о именовању за вршиоца дужности дирек-
тора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у 
Белој Цркви;

924. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-746/2016-82.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

925. Конкурс за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“ 
за школску 2015/2016. годину.
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