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Образац ПКЈС – Повраћај средстава корисника јавних средстава саставни је део ове уредбе.

На основу чл. 35. и 36. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број:
37/2014) и члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АП Војводине”, број: 69/2016), Покрајинска влада, на седници
одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а je
ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О РОКОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПOВРАЋАJА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Овом уредбом уређују се рокови, начин утврђивања и поступак повраћаја неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
АП Војводина), од стране осталих корисника јавних средстава
АП Војводине, који припадају јавном сектору, а нису укључени
у консолидовани рачун трезора АП Војводине (у даљем тексту:
корисници јавних средстава).
Члан 2.
Повраћај средстава из члана 1. односи се на средства која корисници јавних средстава нису утрошили за финансирање расхода и издатака у 2016. години, односно за која нису преузели обавезе, а пренета
су им закључно са 31. децембром 2016. године – у складу са актом
о буџету и програмом рада / финансијским планом за 2016. годину.
Члан 3.
Рок за повраћај неутрошених буџетских средстава пренетих у
2016. години на рачун извршења буџета АП Војводине јесте 31.
јануар 2017. године.
Члан 4.
Износ средстава за повраћај утврђује се као разлика између средстава која су им пренета из покрајинског буџета за 2016. годину за
редован рад и за реализацију активности утврђених програмом рада
и финансијским планом и износа обавеза преузетих у складу са усвојеним програмом рада и финансијским планом за 2016. годину.
Члан 5.
Корисник јавних средстава дужан је да – најкасније до 27. јануара 2017. године – директном буџетском кориснику који му је
средства пренео достави податке о износу средстава за повраћај,
утврђене на начин прописан овом уредбом, на обрасцу ПКЈС –
Повраћај средстава корисника јавних средстава.

Члан 6.
Директни буџетски корисник који је пренео средства дужан је
да провери податке из обрасца ПКЈС и извештаја о реализацији
програма рада, односно финансијског плана корисника јавних
средстава.
Члан 7.
Након провере података из обрасца ПКЈС, директни буџетски
корисник га оверава и доставља Покрајинском секретаријату за
финансије за потребе евидентирања потраживања у главној књизи трезора по основу износа средстава утврђеног за повраћај у корист покрајинског буџета.
Члан 8.
Средства пренета из покрајинског буџета у 2016. години за финансирање редовног рада корисника јавних средстава у тој години, за која нису преузете обавезе до краја 2016. године, не могу се
користити у 2017. години.
Члан 9.
Средства или део средстава – примљених из покрајинског
буџета за 2016. годину за реализацију одређених пројеката, односно активности које су планиране у програму рада и у финансијском плану – могу остати на коришћењу код корисника јавних
средстава уколико њихова реализација из оправданих разлога
није започета или ако је у току, уз писмену сагласност директног
буџетског корисника који је средства пренео.
Члан 10.
Корисник јавних средстава подноси захтев за задржавање неутрошених средстава директном буџетском кориснику који је
исплатио та средства, на обрасцу ПКЈС/1 – Захтев за оцену оправданости.
Директни буџетски корисник цени оправданост захтева корисника јавних средстава за задржавање неутрошених средстава и
– уколико сматра оправданим – даје сагласност да неутрошена
средства у траженом износу остану на коришћењу кориснику јавних средстава за намену утврђену програмом рада / финансијским планом.
Средства из претходног става овог члана корисник јавних средстава дужан је да укључи у програм рада, односно у финансијски
план за 2017. годину.
Образац ПКЈС/1 – Захтев за оцену оправданости саставни је
део ове уредбе.
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Члан 11.

Образац ПКЈС

Са средствима пренетим корисницима јавних средстава из
покрајинског буџета ранијих година, која до краја 2016. године
нису утрошена за намену за коју су добијена у складу с програмом рада односно финансијским планом, поступа се у складу са
овом уредбом.

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 12.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-5226/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Корисник јавних средстава буџета АП Војводине .....................
............
ПИБ ................................
МБ ................................
Седиште.........................................
адреса .........................................................
Број рачуна ...................................
Назив рачуна ..................................
С рачуна извршења буџета АП Војводине од стране ....................
........................................................................
(назив директног буџетског корисника који је пренео средства)
пренета су средства према следећим наменама:

Намена
(конто)

Намена
(опис)

Износ пренетих средстава у
складу са актом о буџету АП
Војводине за 2016. год.

Износ преузетих обавеза у
складу с програмом рада
односно финансијским планом
за 2016. годину

1

2

3

4

Извршено плаћање
Износ средстава за
преузетих обавеза
повраћај
из колоне 4
5

6 (3-4)

С в е г а:
КОРИСНИК ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
.............................................................
САГЛАСНОСТ с наведеним подацима оверава
ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК
..............................................................................
Образац ПКЈС / 1
________________________________________________
(назив корисника јавних средстава буџета АП Војводине)
______________________
___________________
(ПИБ)
(Матични број)
______________________
(Седиште и адреса)
________________________________________________
(директни буџетски корисник који је исплатио средства)

ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ
Програмска активност ______________________________
______________________________________
Износ преузетих обавеза ____________________________
________________________________________
Пренета средства за реализацију програмске активности ____
____________________________________
Износ неутрошених средстава ________________________
_______________________________________
Молим да неутрошена средства – у износу од ________ – остану на коришћењу у буџетској години кориснику јавних средстава
за намену утврђену програмом до окончања активности, а најкасније до ________________ године.
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Образложење

Програм није реализован због следећих разлога:
___________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Планирано
време
реализације
ма:_______________________________
овлашћено лице
корисника јавних средстава

програ-

__________________________
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За чланове Одбора именују се:
- Мирослав Штаткић, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – члан;
- Протојереј Владан Симић, секретар Епархије Бачке – члан;
- Горан Леви, председник Јеврејске општине Нови Сад –
члан;
- Драган Тошић, председник Општине Бечеј - члан;
- Чедомир Божић, председник Општине Жабаљ – члан;
- Ђуро Жига, председник Општине Темерин – члан;
- Милан Радомир, председник Меморијалног друштва
„Рација1942“ – члан;
- Нешко Честић, председник Општине Србобран – члан;
- Драган Божић, председник Општине Тител – члан;
- Драго Његован, директор Музеја Војводине – члан;
- Мирослав Илић, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама – члан.
Одбор образује и пододборе, ради оперативних послова на терену. У рад пододбора ће се укључити парохијски свештеници са
председницима црквених општина, председник месне заједнице
и представник Епархије Бачке и Покрајинске владе.

САГЛАСНОСТ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Члан 4.

На основу захтева за оцену оправданости, даје се сагласност
да неутрошена средства – у износу од ______________ – остану
на коришћењу кориснику јавних средстава за намену утврђену
програмом / финансијским планом до ___________________
године.
				
(датум)

На начин рада Одбора сходно се примењују одредбе Пословника о раду Покрајинске владе.

ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК
..........................................................................

1343.
На основу члана 26. ст 2. и 4, чл. 35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РАЦИЈЕ У БАЧКОЈ
Члан 1.

Члан 5.
У раду Одбора, ради пружања стручне помоћи, могу учествовати представници органа државне, покрајинске или јединице
локалне самоуправе, факултета, научних института и других установа и организација, по позиву копредседника Одбора.
Члан 6.
Стручне и административно-оперативне послове за потребе
Одбора, обавља Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „ Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-364/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Образује се Организациони одбор за обележавање Рације у
Бачкој ( у даљем тексту: Одбор), као повремено радно тело Покрајинске владe.
Члан 2.
Задатак Одбора је утврђивање програма обележавања Рације у
Бачкој, којим ће се утврдити следеће активности:
- активности за припрему обележавања Рације у Бачкој,
- активности за обележавање Рације у Бачкој које ће се
одржати у Чуругу, 4. јануара 2017. године, као и за завршницу обележавања Рације у Бачкој, која ће се одржати у Бечеју, 28. јануара 2017. године.
Члан 3.
Одбор има два копредседника и једанаест чланова.
Копредседници Одбора су:
- Игор Мировић, председник Покрајинске владе –копредседавајући Одбора,
- Епископ бачки г. Иринеј – копредседавајући Одбора;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1344.
На основу чл. 14. став 1. тачка 4, 33. став 1. тачка 2. и 40. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 111/09,
92/11 и 93/12), и чл. 32. тачка 10, као и чл.35. 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
Образује се Покрајински штаб за ванредне ситуације (у даљем
тексту: Покрајински штаб) као оперативно-стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама за територију Аутономне покрајине Војводине.
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Члан 2.

Покрајински штаб:
1) руководи и координира радом субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођењем мера и задатака
цивилне заштите;
3) разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
4) прати стање и организацију заштите и спасавања, те
предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава
помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима, као и о предузетим мерама;
7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних
лица;
8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања
суседних држава у ванредним ситуацијама;
9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10) наређује штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе предузимање мера и активности на
заштити и спасавању;
11) наређује ангажовање снага заштите и спасавања, као и
употребу средстава за заштиту и спасавање из неугрожених општина на територији угрожених општина;
12) путем општинских штабова за ванредне ситуације, непосредно координира ангажовање снага и средстава у ванредним ситуацијама када је истовремено угрожен више
општина на територији Аутономне покрајине Војводине;
13) ангажује оспособљена правна лица и друге организације
значајне за Аутономну покрајину Војводину;
14) доноси наредбе, закључке и препоруке.
Члан 3.
Покрајински штаб чине командант Покрајинског штаба, начелник и чланови.
У Покрајински штаб именују се:
- за команданта Покрајинског штаба, - Ђорђе Милићевић,
потпредседник Покрајинске владе;
- за начелника Покрајинског штаба - Бобан Стевановић,
заменик начелника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Београд;

- Славкo Врнџић, директор Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад;
- Марта Такач, директорка Јавног предузећа „Војводинашуме“, Нови Сад;
- Радослав Крунић, директор Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора“, Нови Сад;
- Предраг Кнежевић, в.д. директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад;
- Лидија Риц Рихтер, секретарка Црвеног крста Војводине, Нови Сад;
- др Петар Сланкаменац, директор Клиничког центра
Војводине, Нови Сад,
- др Радмила Јовановић, директорка Завода за трансфузију
крви Војводине, Нови Сад;
- др Владимир Петровић, директор Института за јавно
здравље Војводине, Нови Сад;
- др Душан Лалошевић, директор Пастеровог завода
„Нови Сад“, Нови Сад;
- др Мирослав Ћирковић, директор Научног института за
ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад.
Члан 4.
За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања,
Покрајински штаб може образовати стручно-оперативне тимове.
Члан 5.
Покрајински штаб доноси пословник о свом раду.
Члан 6.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Покрајинског штаба, обавља Секретаријат Покрајинске владе.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању и именовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације
(„Службени лист АПВ“, бр. 11/11, 24/12 и 55/14).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-304/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

за чланове:
- Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за за привреду и туризам, члан Покрајинске владе;
- мр Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, члан Покрајинске владе;
- Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
члан Покрајинске владе;
- доц. др Зоран Гојковић покрајински секретар за здравство, члан Покрајинске владе;
- Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и
заштиту животне средине, члан Покрајинске владе;
- Ненад Грбић, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, члан Покрајинске владе;
- Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, члан Покрајинске владе;
- Ђорђе Вукмировић, в.д. помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама, члан Покрајинске владе;

29. децембар 2016.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1345.
На основу чл. 35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, број: 37/2014),
члана 9, а у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл.
лист АП Војводине”, број: 54/2015, 54/2016-ребаланс и 64/2016-ребаланс), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. децембра
2016. године,
д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ ЋЕ УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАСТАВИТИ ДА
ФИНАНСИРА У 2016. ГОДИНИ, А ЧИЈA ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
ЗАПОЧЕТА, ОДНОСНО НАСТАВЉЕНА У 2015. ГОДИНИ ИЗ
СРЕДСТАВА УПРАВЕ ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чијa је реализација започета, односно
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настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП
Војводине“ број: 6/2016, 7/2016-испр, 23/2016 и 34/2016), у члану
3. у табеларном прегледу ред 6. мења се и гласи:
„

1006 ПОДРШКА
Изградња
ПРОЈЕКТИМА
ИНФРАСТРУКТУРА Жежељевог
У ОБЛАСТИ
ЖЕЛЕЗНИЦЕ
моста преко реке 358.091.097,64
САОБРАЋАЈНЕ
СРБИЈЕ АД
Дунав у Новом
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саду

2.641.743.842,61

0,00

234.848.808,14 123.242.289,50

„
Последњи ред табеларног прегледа мења се и гласи:
УКУПНО

1.458.854.730,22

6.856.932.667,20

60.033.498,90

760.266.744,92

657.572.841,37

„
„
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 031-4/2016-02/406
Нови Сад, 29. децембар 2016. године

I
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1346.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а ј е

У Савет Високе техничке школе струковних студија у Новом
Саду, као представници оснивача, на мандатни период од три године, именују се:
1. Драган Маринковић, дипломирани инжењер саобраћаја,
Нови Сад;
2. доц. др Мијодраг Милошевић, доктор техничких наука,
Нови Сад;
3. мр Горан Савић, магистар техничких наука, Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Разрешавају се чланови Савета Високе техничке школе
струковних студија у Новом Саду, представници оснивача:
1. др Ђорђе Вукелић, дoктор техничких наука, Нови Сад;
2. Александар Мрђа, професор физичког васпитања, Нови Сад;
3. Татјана Малеташки, дипломирани педагог, Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-792/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Број: 022-793/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1348.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези са чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1347.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-

I
Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија
за образовање васпитача у Новом Саду, представници оснивача:
1. Милан Јовић, магистар менаџмента људских ресурса,
Нови Сад;
2. Петар Томић, професор физичког васпитања, Нови Сад;
3. Јасмина Никчевић, васпитач, Нови Сад.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

29. децембар 2016.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-782/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 022-784/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1349.

1351.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

За чланове Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, као представници оснивача, на
мандатни период од три године, именују се:

За чланове Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре ‒ Сирмијум у Сремској Митровици, као представници оснивача, на мандатни период од три
године, именују се:

1. Јована Бороја, мастер, професор физичког васпитања,
Нови Сад;
2. Срђана Самарџија, дипломирани економиста, Нови Сад;
3. др Јасминка Почек, лекар, специјалиста педијатрије,
Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-783/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

1. Синиша Јукић, професор физичког васпитања, Сремска
Митровица;
2. Татјана Вулин, дипломирани педагог, Сремска Митровица;
3. Николина Носовић, мастер учитељ, Сремска Митровица.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 022-785/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

1350.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези са чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а ј е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1352.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊЕ

Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици, представници оснивача:

I

1. Љиљана Шарковић, професор педагогије, Сремска
Митровица;
2. Јасмина Шобић, професор разредне наставе, Сремска
Митровица;
3. Мирослав Певац, професор физичког васпитања, Сремска Митровица.

Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, представници оснивача:
1. Бранка Граховац, магистар психологије, Кикинда;
2. Бранислав Живанкић, магистар дидактичко-методичких
наука, Кикинда;
3. Радмила Хоманов, мастер васпитач, Кикинда.

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Број: 022-788/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-780/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1353.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, као представници оснивача, на мандатни период од три године, именују се:
1. Ведран Ђурасовић, дипломирани политиколог за међународне послове, Руско Село, Кикинда;
2. Зорица Телечки,професор разредне наставе, Кикинда;
3. Ивана Иветић, дипломирани економиста, Кикинда.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

1355.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов” у Вршцу, као представници
оснивача, на мандатни период од три године, именују се:
1. Гордана Обреновић, мастер учитељ, Вршац;
2. Данило Јововић, дипломирани правник, Вршац;
3. Виолета Борка, мастер хемичар, Вршац.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-789/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-781/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1356.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1354.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов” у Вршцу, представници оснивача:
1. др Доринел Стан, филолог, Мало Средиште, Вршац;
2. Јадранка Ћулум, професор српског језика, Вршац;
3. Хајналка Кризбаи, наставник разредне наставе у пензији, Вршац.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012- одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се чланови Савета Високе техничке школе
струковних студија у Суботици, представници оснивача:
1. Нела Тонковић, историчар уметности, Суботица;
2. Драган Тодоров, столар, Суботица;
3. Хајналка Пејић, професор математике, Суботица.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-794/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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1357.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Савета Високе техничке школе струковних студија
у Суботици, као представници оснивача, на мандатни период од
три године, именују се:
1. Никола Милошевић, мастер електротехнике, Суботица;
2. Никола Пуалић, инжењер електротехнике, Суботица;
3. Золтан Пек, дипл. машински инжењер, Суботица.

29. децембар 2016.

ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, као представници оснивача, на мандатни период од три године, именују се:
1. Александар Мирковић, дипл. географ, из Суботице;
2. Ливија Гомбош, дипломирани економиста, из Суботице;
3. Ева Хелфрих, васпитачица у пензији, из Суботице.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Број: 022-787/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-795/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1358.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези са чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а ј е

1360.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се чланови Савета Високе техничке школе
струковних студија у Зрењанину, представници оснивача,:

РЕШЕЊЕ
I
Као представници оснивача, разрешавају се следећи чланови
Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици:
1. Ђорђија Аксентијевић, дипл. економиста, Суботица;
2. Славен Габрић, сликар, Суботица;
3. Роберт Пинтер, дoктор техничких наука, Суботица.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-786/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1359.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-

1. Љубиша Мургић, доктор опште медицине, Зрењанин;
2. Давид Гилезан, дипломирани инжењер информатике,
Зрењанин;
3. Владимир Тот, дипломирани инжењер електротехнике,
Зрењанин.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-796/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1361.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014), а у
вези са чланом 35. став 1 тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“,
број: 99/2009 и 67/2012- одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а ј е

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

За чланове Савета Високе техничке школе струковних студија
у Зрењанину, као представници оснивача, на мандатни период од
три године, именују се:
1. Станислава Јаношевић, мастер економије, Зрењанин;
2. Ненад Јоксимовић, мастер инжењер информационих
технологија, Зрењанин;
3. Кристијан Кадарјан, професор физичког васпитања,
Зрењанин.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-797/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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2/10), члана 32. став 1 тачка 12. и члана 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године, именују се:
- За председника:
Иштван Пастор, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине,
- За заменика председника:
Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој,
међурегионалну сарадњу сарадњу и локалну самоуправу;
- За чланове:
Давор Вукосављевић, мастер економије из Новог Сада;
Ведран Тешић, економиста из Новог Сада;
Душан Бабић, дипломирани економиста из Новог Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

1362.
На основу члана 7. став 2, члана 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09 и
2/10) и члана 32. став 1 тачка 12.,чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-43/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1364.

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине:
- Председник:
Иштван Пастор;
- Заменик председника:
Бранислав Бугарски;

На основу члана 7. став 2, члана 12. Покрајинске скупштинске
одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09 и
2/10) и члана 32. став 1 тачка 12., члана 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

- Чланови:
- проф. др Радмила Маринковић Недучин;
- Босиљка Бајић;
- Маја Мрнуштик.

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине,
- председник:
Теодора Влаховић,

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-42/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

I

- чланови:
Ђурђина Јеринкић;
Атила Новак.
II

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1363.
На основу члана 7. став 2, члана 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ брoj: 13/09 и

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-44/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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1365.

1367.

На основу члана 7. став 2, члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09
и 2/10), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, д о н е л а је

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 10. став 2 Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде („Службени
лист АП Војводине”, број: 3/2001), Покрајинска влада, на седници
одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
У Надзорни одбор Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године, именују се:
- За председника:
Драгољуб Миљевић, дипломирани правник из Новог
Сада,
- За чланове:
Данило Анђелић , дипломирани економиста из Новог
Сада;
Тимета Тот Мужика, дипломирана правница из Новог
Сада.
II

Даје се сагласност на Измене Програмa рада Покрајинског
фонда за развој пољопривреде за 2016. годину, које је донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 101. седници,
одржаној 30. новембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-38/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

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

1368.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-45/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 7. став 2 Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде („Службени
лист АП Војводине”, број: 3/2001), Покрајинска влада, на седници
одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

1366.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 16. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године,
д о н е л а је

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развоj пољопривреде за 2016. годину, које је донео
Савет Покрајинског фонда за развоj пољопривреде, на 101. седници, одржаној 30. новембра 2016. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима за 2016. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на
121. седници, одржаној 29. новембра 2016. године.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-131/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-89/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1369.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14) а у вези са чланом 10. став 2 тачка 9. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016.године, д о н е л а је

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Одлуку o изменама и допунама Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2016/17 години
ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 3806/II-2, коју је донeo
Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на седници
одржаној 20. октобра 2016. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-129/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 324-249/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1372.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“,
број: 37/14) а у вези са чланом 10. став 2 тачка 2. и чланом 24. тачке
2. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада,
на седници одржаној 28. децембра 2016.године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

1370.

I

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14) а у вези са чланом 10. став 2 тачка 9. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016.године,
д о н е л а је

Даје се сагласност на Одлуку o првим изменама и допунама
Годишњег програма пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 3880/III-2, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ на седници одржаној 27. октобра 2016 . године.

РЕШЕЊЕ

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

II

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Одлуку о Ценовнику конфекционираног
меса дивљачи ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 4333/V9, коју је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на седници одржаној 29. новембра 2016. године.

Број: 023-45/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 324-248/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1373.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14) а у вези са чланом 10. став 2 тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016.године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

1371.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14) а у вези са чланом 10. став 2 тачка 5. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016.године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку o расподели добити за 2015. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 2410/XXIII-4, коју
је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на
седници одржаној 29. јуна 2016. године.

Даје се сагласност на Одлуку о другим изменама и допунама
Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 3880/III-3,
коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, на седници
одржаној 27. октобра 2016 . године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-69/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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1374.

29. децембар 2016.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 28. став 1 тачка 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад
(„Службени лист АПВ”, број: 51/16) и члана 32. тачка 9, чл. 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине” Нови Сад, који је донео Надзорни одбор Предузећа,
на 7. седници одржаној 8. децембра 2016. године.
II

Број: 022-859/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

1376.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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”, број: 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-74/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

I
У Управни одбор Института за јавно здравље Војводине, именују се:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1375.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за јавно здравље Војводине:
- председница:
проф. др Мирјана Војиновић Милорадов, доктор техничких наука из Новог Сада, представница оснивача;
- чланови:
1. проф. др Нада Чемерлић Ађић, докторка медицине, специјалисткиња кардиологије из Новог Сада, представница оснивача;
2. др Едита Хорват Репсток, докторка медицине, специјалисткиња педијатрије из Новог Сада, представница оснивача;
3. Емил Гион, грађевински техничар из Новог Сада, представник оснивача.

- за председницу:
др Гордана Иванов, докторка медицине, спец педијатрије
–неонатологије из Новог Сада, представница оснивача;
- чланови:
1. Дејана Луковић, дипл. хемичарка из Сремске Каменице,
представница оснивача;
2. Данило Анђелић, дипл. економиста из Новог Сада, представник оснивача;
3. др Јелена Коњевић, докторка медицине на спец. из радиологије из Новог Сада, представница оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-860/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1377.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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”, број: 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембар 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

II

I

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

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за
јавно здравље Војводине:

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- председник:
Никола Шијан, дипл. правник, адвокат из Новог Сада,
представник оснивача;
- чланови:
1. Гордана Вишњић Станивуковић, дип. правница, адвокат
из Новог Сада, представница оснивача;
2. Јелисавета Вичевић, васпитачица из Петроварадина,
представница оснивача.
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луке 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

II

I

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

Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за кардиоваскуларне болести Војводине:
- председник:
проф. др Мирослав Планчак, доктор техничких наука из
Новог Сада, представник оснивача;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-861/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1378.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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”, број: 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

- чланови:
1. Мирјана Јанузовић, дипл. правница из Новог Сада, представница оснивача;
2. др Милан Митрић, доктор медицине, специјалиста
васкуларне хирургије из Кикинде, представник оснивача;
3. др Анико Берта Сабо, докторка медицине, специјалисткиња интерне медицине, из Сенте, представница оснивача;
4. проф. др Јадранка Дејановић, докторка медицине, специјалисткиња кардиологије из Новог Сада, из реда запослених;
5. доц. др сци. мед. Миленко Росић, доктор медицине, специјалиста кардиохирургије из Новог Сада, из реда запослених;
6. Горан Трајковски, новинар из Новог Сада, из реда запослених.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

У Надзорни одбор Института за јавно здравље Војводине, именују се:
- за председника:
Момчило Кљајић, економиста из Новог Сада, представник оснивача;
- чланови:
1. доц. др Драгана Радовановић, докторка медицине, спец.
анестезиологије са реаниматологијом из Новог Сада,
представница оснивача;
2. Радован Панков, наставник математике и физике у пензији из Новог Сада, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-862/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1379.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), Од-

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-851/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1380.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), 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”, број: 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Института за кардиоваскуларне болести
Војводине, именују се:
- за председника:
др Александар Јовановић, доктор медицине, специјалиста неурологије из Новог Сада, представник оснивача;

Страна 2386 - Броj 71

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- за чланове:
1. др Даница Поповић Бабић, докторка стоматологије, специјалиста дечије и превентивне стоматологије из Новог
Сада, представница оснивача;
2. др Властимир Кладар, доктор медицине, специјалиста
гинекологије из Новог Сада, представник оснивача;
3. др Анико Берта Сабо, докторка медицине, специјалисткиња интерне медицине из Сенте, представница оснивача;
4. мр сц. мед. др Мирослав Бикицки, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине - кардиологије из Новог
Сада, из реда запослених;
5. доц. др сци. мед. Миленко Росић, доктор медицине, специјалиста кардиохирургије из Новог Сада, из реда запослених;
6. Славен Кључар, специјалиста струковни медицински радиолог из Новог Сада, из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора именују се на период
од четири године.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-853/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Број: 022-852/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1382.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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”, бр. 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

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

29. децембар 2016.

I
У Надзорни одбор Института за кардиоваскуларне болести
Војводине, именују се:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1381.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

- за председницу:
др Дијана Кулунџија, докторка медицине из Новог Сада,
представница оснивача;
- за чланове:
1. др Драгана Газибара, докторка медицине, спец. опште
медицине из Новог Сада, представница оснивача;
2. др Јелена Ђокић, докторка медицине на спец. из радиологије из Новог Сада, представница оснивача;
3. доц. др Игор Иванов, доктор медицине, спец. интерне
медицине - кардиологије из Новог Сада, из реда запослених;
4. доц. др сц. мед. Милован Петровић, доктор медицине,
спец. интерне медицине – кардиологоје из Новог Сада,
из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
II

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за
кардиоваскуларне болести Војводине:
- председница:
др Биљана Ердељан, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације из Новог
Сада, представница оснивача;
- чланови:
1. Драган Недељков, дипл. политиколог из Зрењанина,
представник оснивача;
2. Радислав Момиров, дипл. биолог из Новог Сада, представник оснивача;
3. мр Јасна Радишић Босић, дипл. фармацеуткиња из Новог
Сада, из реда запослених;
4. доц. др Игор Иванов, доктор медицине, спец. интерне
медицине, кардиологије из Новог Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-854/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1383.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), 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”, број: 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за онкологију Војводине:
- председница:
др Илона Чернетић, докторка мецицине, специјалисткиња интерне медицине – онкологије из Чантавира,
представница оснивача;
- чланови:
1. др Владимир Врсајков, доктор медицине, специјалиста
анестезиологије из Новог Сада, представник оснивача;
2. др Милета Михајлов, доктор медицине, специјалиста
интерне медицине из Зрењанина, представник оснивача;
3. Раде Малеш, студент из Новог Сада, представник оснивача;
4. проф. др Дарјана Јовановић, докторка медицине, специјалисткиња интерне медицине из Новог Сада, из реда
запослених;
5. проф. др Катарина Копрившек, докторка медицине, специјалисткиња радиологије из Новог Сада, из реда запослених;
6. асист. Горан Маленковић, доктор медицине, специјалиста гинекологије из Новог Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-847/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1384.

Број 71 - Страна 2387

3. Весна Имброњев, спец. струк. мед. сестра из Новог
Сада, представница оснивача;
4. асис. др сц. мед. Наташа Првуловић Буновић, докторка
медицине, спец. радиологије из Новог Сада, из реда запослених;
5. прим. сци. др мед. Јасна Пешић, докторка медицине,
спец. интерне медицине из Сремских Карловаца, из реда
запослених;
6. спец. др мед. Светлана Шкорић - Јокић, докторка медицине, спец. анастезиологије из Новог Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-848/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1385.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Института за онкологију Војводине, именују
се:
- за председника:
др Илона Чернетић, докторка мецицине, специјалисткиња интерне медицине – онкологије из Чантавира,
представница оснивача;
- за чланове:
1. др Мишо Дукић, доктор медицине, спец. урологије из
Новог Сада, представник оснивача;
2. др Маша Тодоровић Вељић, докторка медицине, спец.
гинекологије и акушерства и фертилитета и стерилитета из Новог Сада, представница оснивача;

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за
онкологију Војводине:
- председник:
Даница Илеш, дипл. правница – мастер из Новог Сада,
представница оснивача;
- чланови:
1. Ружица Вајдић, економисткиња, из Новог Сада, представница оснивача;
2. Ђерђ Нађ Канас, правник из Суботице, представник оснивача;
3. др Дејан Козарски, доктор медицине, специјалиста радиологије из Новог Сада, из реда запослених;
4. Светозар Здравковић, дипл. инж. електротехнике – мастер из Новог Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-849/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Страна 2388 - Броj 71

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1386.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Института за онкологију Војводине, именују се:
- за председника:
др Дарко Стевановић, доктор медицине из Новог Сада,
представник оснивача;
- за чланове:
1. Ђерђ Нађ Канас, правник у пензији из Суботице, представник оснивача;
2. Мирела Буцуљевић, струк. мед сестра из Новог Сада,
представница оснивача;
3. др Милка Бодловић – Кладар, докторка медицине, спец.
интерне медицине из Новог Сада, из реда запослених;
4. Славица Трифунчевић, виша медицинска сестра из Новог Сада, из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-850/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1387.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за
плућне болести Војводине:
- председница:
Злата Перичин, дипл. правница из Новог Сада, представница оснивача;

29. децембар 2016.

- чланови:
1. проф. др сци. мед. Сања Стојановић, докторка медицине,
специјалисткиња радиологије из Новог Сада, представница оснивача;
2. др Зорица Опачић, докторка медицине, специјалисткиња
гинекологије и акушерства из Попинаца, представница
оснивача;
3. др Михаљ Матушка, доктор медицине, специјалиста интерне медицине, из Темерина, представник оснивача;
4. проф. др сци. мед. Иван Копитовић, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине, пулмологије из Новог
Сада, из реда запослених;
5. проф. др сци. мед. Илија Андријевић, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине из Новог Сада, из реда
запослених;
6. проф. др сци. мед. Мирна Ђурић, докторка медицине,
специјалисткиња пнеумофтизиологије, пулмологије из
Новог Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-855/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1388.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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”, бр. 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Института за плућне болести Војводине,
именују се:
- за председника:
др Петар Новаковић, доктор медицине, спец. гинекологије и акушерства у пензији из Новог Сада, представник
оснивача;
- за чланове:
1. доц. др Јово Богдановић, доктор медицине, спец. урологије из Новог Сада, представник оснивача;
2. др Марија Антанасић, докторка стоматологије, спец. ортопедије вилице из Новог Сада, представница оснивача;
3. Јанош Тапаи, комерцијалиста из Мужље, представник
оснивача;
4. проф. др сци. мед. Иван Копитовић, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине, пулмологије из Новог
Сада, из реда запослених;
5. спец. др мед. Стоја Крунић, докторка медицине, спец. пнеумофтизиологије из Петроварадина, из реда запослених;
6. Милојко Подунавац, инж. мед. радиологије из Ченеја, из
реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 71 - Страна 2389

II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-856/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1389.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), 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”, број: 8/02 и 11/02), члана 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 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

- за председника:
др Радомир Мујовић, доктор медицине из Новог Сада,
представник оснивача;
- за чланове:
1. Зорица Хот, докторка медицине, спец. педијатрије из Новог Сада, представница оснивача;
2. Золтан Мужика Тот, дипл. правник из Новог Сада, представник оснивача;
3. доц. др сц. мед. Јован Матијашевић, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине из Новог Сада, из реда
запослених;
4. др сци. мед. Дејан Илинчић, доктор медицине, специјалиста грудне хирургије и ендокрине хирургије из Новог
Сада, из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за
плућне болести Војводине:
- председник:
Милош Стојановић, дипл. правник из Новог Сада, представник оснивача;
- чланови:
1. др Дијана Лупуловић, докторка ветеринарске медицине
из Новог Сада, представница оснивача;
2. Золтан Мужика Тот, дипл. правник из Новог Сада, представник оснивача;
3. доц. др сц. мед. Јован Матијашевић, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине из Новог Сада, из реда
запослених;
4. др сци. мед. Дејан Илинчић, доктор медицине, специјалиста грудне хирургије и ендокрине хирургије из Новог
Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-858/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1391.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-857/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

У Надзорни одбор Института за плућне болести Војводине,
именују се:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1390.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

Разрешавају се дужности у Управном одбору Клиничког центра Војводине:
- председник:
проф. др Светлана Р. Лукић Петровић, редовна професорка, из Новог Сада, представница оснивача;
- чланови:
1. мр сц. др Дејан Босић, доктор стоматологије, из Новог
Сада, представник оснивача;
2. Божидар Протић, дипл. правник, из Новог Сада, представник оснивача;
3. проф. др Гордана Мишић Павков, докторка медицине,
специјалисткиња неуропсихијатрије, из Новог Сада, из
реда запослених;
4. др Милан Попов, доктор медицине, специјалиста урологије, из Новог Сада, из реда запослених;
5. проф. др Светозар Сечен, доктор медицине, специјалиста
опште хирургије, из Новог Сада, из реда запослених.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

29. децембар 2016.

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

влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези с чланом 132.
став 3 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”,
број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра
2016. године, д о н е л а је

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ

Број: 022-863/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

I
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1392.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 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), 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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког
центра у Кикинди:
- чланови:
1. Бранко Љубоја, дипл. правник из Кикинде, представник
оснивача;
2. Радован Момчилов, машински техничар из Кикинде,
представник удружења;
3. Хелена Бајић, из Кикинде, представница корисника;
4. Предраг Рајић, возач из Кикинде, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ

Број: 022-834/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

I
У Управни одбор Клиничког центра Војводине именују се
- за председницу:
Нада Маленчић, дипл. економисткиња из Новог Сада,
представница оснивача;
- за чланове:
1. Ненад Рончевић, дипл. економиста и машински инж. из
Новог Сада, представник оснивача;
2. Љубомир Апро, дипл. правник – адвокат из Новог Сада,
представник оснивача;
3. проф. др Ксенија Бошковић, докторка медицине, спец.
физикалне медицине и мед. рехабилитације из Новог
Сада, из реда запослених;
4. проф. др Виктор Тил, доктор медицине, специјалиста радиологије из Новог Сада, из реда запослених;
5. доц. др Драган Николић, доктор медицине, спец. опште
хирургије и васкуларне хирургије из Новог Сада, из
реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-864/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1393.
На основу члана 21. став 1 Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр.
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у
Кикинди („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. став 1 тачка
12. и 36. став. 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1394.
На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Геронтолошког центра у Кикинди, именују се:
- за председника:
Никола Крнић, дипл. правник из Кикинде;
- за чланове:
1. Ђурађ Кресоја, електроинсталатер из Накова;
2. Дуња Стајић, дипл. инжењер менаџмента из Кикинде;
3. Милош Гатарић, из Кикинде;
4. Владимир Шарчевић, главни техничар у домској заштити.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-835/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1395.

Број 71 - Страна 2391
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/2005), тачке I Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди
(„Службени лист АПВ“, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачка 12. и чл. 35.
и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014), а у вези члана 132. став
3 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број:
24/2011), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра
2016. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког
центра у Кикинди:
- председник:
Даница Дејановић, пензионер из Кикинде, представник
оснивача;
- чланови:
1. Јасна Томашев, из Кикинде, представник оснивача;
2. Владимир Шарчевић, виши медицински техничар из Кикинде, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Број: 022-837/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

1397.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
(„Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 22/2011), чл. 35. и 36. став 6
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2016. годину, које је донео Управни одбор
Завода, на 4. седници одржаној 22. децембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-836/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Број: 402-137/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1398.

1396.
На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/2011), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди („Службени лист АПВ”“, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ“, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
(„Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 22/2011), чл. 35. и 36. став 6
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 28. децембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода
за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских
Руснацох за 2016. годину, које је донео Управни одбор Завода на
4. седници, одржаној 22. децембра 2016. године.

У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Кикинди, именују се:
- за председника:
Мирослав Попов из Кикинде;
- за чланове:
1. Славица Сивчев, правни техничар из Кикинде;
2. Бранислава Мирчић, магационер.
Председник и чланови Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кикинди, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-827/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Страна 2392 - Броj 71

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1399.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода
„Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”,
број: 7/08) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2016.
годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на 49. седници
одржаној 4. новембра 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 451-321/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1400.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени
лист АПВ“, број: 14/09 и 39/2013) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/2014) Покрајинска влада, на седници одржаној 28.
децембра 2016. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, број: I-О-43/2016, који је
донео директор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, 5. децембра 2016. године.

члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
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 финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве,
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Програм 2004 Средње образовање, Програмска
активност 1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа,
функционална класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463
Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 1.508.512,00 динара (словима: један
милион пет стотина осам хиљада пет стотина дванаест динара и
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Средњој техничкој школи у Сомбору, за финансирање трошкова извођења
радова поправке подова и зидова учионица школе.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-106
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-362/2016
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1401.
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, 103/2015 и
99/2016), члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015, 54/2016 ‒ ребаланс и 64/16 ребаланс) и

29. децембар 2016.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1402.
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, 103/2015 и
99/2016), члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015, 54/2016 ‒ ребаланс и 64/16 ребаланс) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-

29. децембар 2016
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сије, 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 класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
09 Покрајинском секретаријату за oбразовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација
инфраструктуре основних школа, функционална класификација
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, износ од 1.652.493,00 динара (словима: један милион шест стотина педесет две хиљаде четири стотине деведесет
три динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

новно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација
инфраструктуре основних школа, функционална класификација
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, износ од 792.600,00 динара (словима: седам стотина деведесет две хиљаде шест стотина динара и 00/100), због
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Основној школи
„Братство-јединство“ из Бездана, за финансирање трошкова санације санитарних чворова у школи.

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

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Основној школи
„Вук Караџић“ из Бачке Паланке за финансирање трошкова санације дела крова школе.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-108
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

1404.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-107
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1403.
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, 103/2015 и
99/2016), члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015, 54/2016 ‒ ребаланс и 64/16 ребаланс) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
09 Покрајинском секретаријату за oбразовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Ос-

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, 103/2015 и
99/2016), члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2015, 54/2016 ‒ ребаланс и 64/16 ребаланс) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 28. децембра 2016. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
09 Покрајинском секретаријату за oбразовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација
инфраструктуре основних школа, функционална класификација
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, износ од 3.231.600,00 динара (словима: три милиона две стотине тридесет једна хиљада шест стотина динара и
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
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2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Основној школи
„Никола Тесла“ из Банатског Карађорђева за финансирање трошкова санације објекта школе.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-109
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Врста буџетске
класификације

29. децембар 2016.

1405.
На основу члана 61. став 13. 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, 103/15 и
99/16), у вези с чланом 8. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 54/2015, 54/2016 и 64/2016), а у складу
с чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2016.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 54/2015, 54/2016 и 64/2016), у оквиру Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинсрство и
саобраћај, од укупно 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона
динара и 00/100), према буџетским класификацијама приказаним
у следећој табели:

Износ
(у динарима)

Шифра и назив буџетске класификације

Организациона
класификација
Раздео

13 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Програм

1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње

Програмска активност

1006 Подршка у изради пројектно техничке и планске докуемнтације ЈЛС и невладиним
организацијама у области планирања и изградње

Функционална
класификација

620 Развој заједнице

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економске
класификације:

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

5.000.000,00
5.000.000,00

УКУПНО:

преноси се у текућу буџетску резерву, 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 класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

1406.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 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 ‚‘Оџаци‘‘ Оџаци, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-1650/2016-15
Нови Сад, 28. децембар 2016. године

5.000.000,00

I
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ГОРДАНЕ ЛУКИЋ,
дипломиране правнице из Оџака на функцију вршиоца дужности
директорке Центра за социјални рад ‚‘Оџаци‘‘ Оџаци.

29. децембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
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Број: 022-831/2016
Нови Сад, 26. децембар 2016. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић ,с.р.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1342. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку
повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне
покрајине Војводине;
1343. Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање Рације у Бачкој;
1344. Одлука о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације;
1345. Одлука о измени Одлуке о утврђивању пројеката које
ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години,
а чија је реализација започета, односно настављена у
2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1346. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду;
1347. Решење о именовању представника оснивача Савета
Високе техничке школе струковних студија у Новом
Саду;
1348. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Новом
Саду;
1349. Решење о именовању чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Новом
Саду;
1350. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе
струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици;
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1351. Решење о именовању чланова Савета Високе школе
струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици;
1352. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди;
1353. Решење о именовању чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди;
1354. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача „ Михаило Палов“ у Вршцу;
1355. Решење о именовању чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача „ Михаило Палов“ у Вршцу;
1356. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици;
1357. Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици;
1358. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици;
1359. Решење о именовању чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици;
1360. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину;
1361. Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину;
1362. Решење о разрешењу Управног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;
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1363. Решење о именовању Управног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;
1364. Решење о разрешењу Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;
1365. Решење о именовању Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;
1366. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину;
1367. Решење о давању сагласности на Измене Програма
рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за
2016. годину;
1368. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2016. годину;
1369. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Ценовника условљене дивљачи и услуга
у лову у ловној 2016/17 години ЈП „Војводинашуме“,
Петроварадин;
1370. Решење о давању сагласности на Одлуку о Ценовнику конфекционираног меса дивљачи ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1371. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели
добити за 2015. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1372. Решење о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама Годишњег програма пословања
ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1373. Решење о давању сагласности на Одлуку о другим изменама и допунама Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1374. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад;
1375. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за јавно здравље Војводине;
1376. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за јавно здравље Војводине;
1377. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за јавно здравље Војводине;
1378. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за јавно здравље Војводине;
1379. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
1380. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
1381. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести
Војводине;
1382. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести
Војводине;
1383. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за онкологију Војводине;
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1384. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за онкологију Војводине;
1385. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за онкологију Војводине;
1386. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за онкологију Војводине;
1387. Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Института за плућне болести Војводине;
1388. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Института за плућне болести Војводине;
1389. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине;
1390. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине;
1391. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Војводине;
1392. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Војводине;
1393. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
1394. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
1395. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
1396. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кикинди;
1397. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Завода за културу војвођанских
Русина-Завод за културу войводянских Руснацоx за
2016. годину;
1398. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацоx за 2016. годину;
1399. Решење о давању сагласносту на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“Forum Kӧnyvkiadó Intézet за 2016. годину;
1400. Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
1401. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-106
1402. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-107
1403. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-108
1404. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-109
1405. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-15
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1406. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца
дужности директорке Центра за социјални рад „Оџа2394
ци“ Оџаци.

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

