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747.

На основу члана 27. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, број 21/16), а у вези са Законом о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 
62/06 ‒ др. закон, 63/06 ‒ испр. др. закона, 116/08 ‒ др. закони, 
92/11, 99/11 ‒ др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 ‒ др. закон), Уред-
бом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, број 44/08 ‒ пречишћен текст и 02/12), Уред-
бом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника 
и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 98/07 ‒ пречишћен 
текст, 84/14 и 84/15) и на основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. 
јуна 2017. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
О ПЛАТАМА, НАКНАДИ ТРОШКОВА, 

ОТПРЕМНИНИ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској уредби о платама, накнади трошкова, отпрем-
нини и другим примањима постављених и запослених лица у орга-
нима Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 
27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015 и 61/2016), 
испод наслова „IV ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА, ОТ-
ПРЕМНИНУ И ДРУГА ПРИМАЊА”, брише се поднаслов „НАК-
НАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ”.

Члан 2.

Члан 25. мења се и гласи: 

„Постављено и запослено лице остварује право на накнаду 
трошкова, отпремнину и на друга примања, сходном применом 
одредаба уредбе Владе, којом се уређује накнада трошкова и от-
премнина државних службеника и намештеника, као и одредаба 
колективног уговора.”

Члан 3.

Брише се поднаслов „Налог за службено путовање” и чланови 
25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25ђ, 25е, 25ж, 25з, 25и, 25ј, 25к и 25л. 

Члан 4.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводи-
не”, a примењује се од  1. јула 2017. године. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 120-113/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

748.

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, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и 99/16), члана 
9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 
69/16 и 27/17 исп.) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

 ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 08 
‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из 
буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 07 ‒ Покрајинском секретаријату 
за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање здрав-
ствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економ-
скa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјал-
ног осигурања, 4642 Капиталне  дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од 6.964.800,00 динара (словима: шест 
милиона девет стотина шездесет четири хиљаде осам стотина ди-
нара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 6.964.800,00 динара, а периодично право потрошње – квота ‒ 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за онкологију Војво-
дине, Сремска Каменица, а намењено је за финансирање поправке 
апарата за дигиталну мамографију Hologic Selenia Dimension.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-37
Нови Сад, 21. jун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

749.

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, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, број 69/16, 27/17-испр.), и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. 
јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 При-
ходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском секре-
таријату за здравство Програм 1803 Развој квалитета и доступности 
здравствене заштите, Програмска активност 1010 Обезбеђење нес-
метаног функционисања и подизање квалитета здравствене зашти-
те, функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног со-
цијалног осигурања, 4641 Текуће дотације организацијама обавез-
ног социјалног осигурања, износ од 5.156.373,67 динара (словима: 
пет милиона сто педесет шест хиљада три стотине седамдесет  три 
динара и 67/100), због недовољно планираних средстава за реализа-
цију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.156.373,67 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења намењено је Клиничком центру Војводи-
не, Нови Сад  за финансирање, односно рефундацију  исплаћених  
плата  за месец април 2017. године запосленим на одређено време  
неуговореним  са Републичким фондом за здравствено осигурање. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-38
Нови Сад, 21. jун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

750.

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, 68/15 ‒ др.закон, 103/15 и 99/16), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 
69/16, 27/17-испр.), и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијс-
ким планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 08 ‒ По-
крајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за здравство 
Програм 1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите, 
Програмска активност 1010 Обезбеђење несметаног функционисања 
и подизање квалитета здравствене заштите, функционална класи-
фикација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 4641 
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
износ од 5.988.704,51 динара (словима: пет милиона деветсто осам-
десет осам хиљада седамсто четири динара и 51/100), због недовољно 
планираних средстава за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.988.704,51 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења намењено је Клиничком центру Војводи-
не, Нови Сад  за финансирање, односно рефундацију  исплаћених  
плата  за месец мај 2017. године запосленим на одређено време  не-
уговореним  са Републичким фондом за здравствено осигурање. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

Број:  401-130/2017-39
Нови Сад, 21. jун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

751.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању Туристичке организације Војводине („Службени лист 
АП Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15) и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 21. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на Завршни рачун Туристичке организације 
Војводине за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке 
организације Војводине, на 16. седници одржаној 19. јуна 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-79/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

752.

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), Од-
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”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  21. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешава се дужности у Управном одбору Института за јавно 
здравље Војводине:

- члан:
 Данило Анђелић, дипл. економиста из Новог Сада, пред-

ставник  оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-525/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

753.

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), Од-
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”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  21. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управни одбор Института за јавно здравље Војводине, име-
нује се:

- за члана:
 Иван Григоров, дипл. економиста из Новог Сада, пред-

ставник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-526/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

754.

На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Службе-
ни 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 Дом за децу и омлади-
ну ометену у развоју у Ветернику („Службени лист АПВ”, број: 
7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) а у вези члана 132. став 3 Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 21. јуна  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома „ВЕТЕР-
НИК” у Ветернику:

- председник:
 др Божа Совиљ, из Петроварадина;

- чланови:
1. Тања Привизер,  из Кисача;
2. Босиљка Вукотић, из Бачког Јарка;
3. Марко Јовановић, из Новог Сада;
4. Бисерка Живаљевић, из Новог Сада.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-129/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

755.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветерни-
ку („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и 
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 21. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управни одбор Дома „ВЕТЕРНИК” у Ветернику, именују се:

- за председника:
 Слободан Ветеха, из Новог Сада;

- за чланове:
1. Владимир Жугић,  из  Футога;
2. Милутин Вукас, из Футога;
3. Љубинко Илић, из Врдника;
4. Бисерка Живаљевић, из Новог Сада.

Председник и чланови Управног одбора Дома „Ветерник” у Ве-
тернику, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-489/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

756.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. зако-
на, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке о пре-
узимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ве-
тернику („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), а у вези члана 132. став 3 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), По-
крајинска влада, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома „ВЕТЕР-
НИК” у Ветернику:

- председница:
 Љиљана Коковић, из Новог Сада;

- чланице:
1. Соња Зонић, из Новог Сада;
2. Далиборка Субошић, из Футога.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-130/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

757.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју 
у Ветернику („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 
1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),По-
крајинска влада, на седници одржаној 21. јуна  2017. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Надзорни одбор Дома „ВЕТЕРНИК” у Ветернику, именују 
се:

- за председника:
 Душан Николић, из Футога;

- за чланове:
1. Бранка Максимовић, из Ветерника;
2. Љиљана Црепуља, из Футога.

Председник и чланови Надзорног одбора Дома „ВЕТЕРНИК” у 
Ветернику, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-490/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

758.

На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени 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 
„Сомбор“ у Сомбору („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. 
став 1 тачка 12. и 36. став. 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези с 
чланом 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. 
јуна 2017. године,донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког 
центра „Сомбор” у Сомбору:

- председник:
 Раденко Станић, из Сомбора;

 
- чланови:

1. Петар Крајачић,  из Сомбора;
2. Горан Баста, из Сомбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-513/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

759.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар „Сомбор” у Сомбору 
(„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 21. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управни одбор Геронтолошког центра „Сомбор” у Сомбору, 
именују се:

- за председника:
 Мирослав Улемек, из Сомбора;

- за чланове:
1. Милан Војводић,  из Сомбора; 
2. Душан Вукасовић, из Сомбора. 

Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког цен-
тра „Сомбор” у Сомбору, именују се до истека мандата Управном 
одбору.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-514/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

760.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени 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 
„Сомбор” у Сомбору („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а 
у вези члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 
21. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Југослава Топалов, из Сомбора, разрешава се дужности чланице 
у Надзорном одбору Геронтолошког центра „Сомбор” у Сомбору.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-515/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић.с.р.

761.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар „Сомбор” у Сомбору 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 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 21. јуна 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелена Шикања, из Пригревице, именује се за чланицу Надзор-
ног одбора Геронтолошког центра „Сомбор” у Сомбору.

Чланица Надзорног одбора Геронтолошког центра „Сомбор” у 
Сомбору, именује се до истека мандата Надзорном одбору.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-516/2017
Нови Сад, 21. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

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

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

747. Покрајинска уредба о изменама покрајинске уредбе 
о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим 
примањима постављених и запослених лица у орга-
нима Аутономне покрајине Војводине;

748. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-130/2017-37;

749. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-130/2017-38;

750. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-130/2017-39;

751. Решење о давању сагласности на завршни рачун Ту-
ристичке организације Војводине за 2016. годину;

752. Решење о разрешењу члана Управног одбора Инсти-
тута за јавно здравље Војводине;

753. Решење о именовању члана Управног одбора Инсти-
тута за јавно здравље Војводине;

754. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

755. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

756. Решење о разрешењу председнице и чланова Над-
зорног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

757. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику;

758. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Геронтолошког центра „Сомбор“ у 
Сомбору;

759. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Геронтолошког центра „Сомбор“ у 
Сомбору;

760. Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Ге-
ронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору;

761. Решење о именовању чланице Надзорног одбора Ге-
ронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору.
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