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762.

На основу члана 38. став 1. Закона о јавним предузећима („Служ-
беник гласник РС“, број 15/16), у вези с чланом 26. став 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине“ („Службени лист АПВ“, број 53/16) и чл. 35. и 36. став 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ“, број 37/14), на предлог Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинска влада, на 
седници одржаној 28. јуна 2017. године, д о н е л а  је

О Д Л У К У

I

Покреће се поступак спровођења јавног конкурса за избор дирек-
тора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине”, Нови Сад.

 
II

Текст јавног конкурса објавиће се у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“, дневним новинама „Дневник“ и на званичној интернет 
страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство http://www.psp.vojvodina.gov.rs/.

III

Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора у складу са Законом о јавним предузећима  
(„Службени гласник РС”, број 15/16), Покрајинском скупштинском 
одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” 
(„Службени лист АПВ”, број 53/16) и Правилником о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа чији је оснивач Аутономна 
покрајина Војводина („Службени лист АПВ”, број 13/15).

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-36/2017
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

763.

На основу члана 38. став 1 Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС”, број 15/16), у вези с чланом 23. став 1 Покрајинске 
скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за простор-

но и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 29/17) и чл. 35. и 
36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14), на предлог Покрајинског се-
кретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 28. јуна 2017. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У

I

Покреће се поступак спровођења јавног конкурса за избор ди-
ректора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

II

Текст jавног конкурса објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине”, дневним новинама „Дневник” и на интернет страни-
ци Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне 
средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

III

Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора у складу са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и Правилником о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа, чији је оснивач Ауто-
номна покрајина Војводина („Службени лист АПВ”, број 13/15).

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-35/2017
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

764.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 – 
др.одлука и 37/16), у вези са Законом о подстицајима у пољоприв-
реди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском скупштинском одлуком 
о програму мера подршке за спровођење пољопривредне поли-
тике за развој села на територији АП Војводине у 2017. години 
(„Службени лист АПВ”, број 69/2016), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство   објављује
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ИЗМЕНУ  ПРАВИЛНИКA
ЗА ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ТРОШКОВА УВОЂЕЊA И СЕРТИФИКАЦИЈE 
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ

И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ
ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА У 2017. ГОДИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

У Правилнику за доделу средстава за суфинансирање трош-
кова увођења и сертификације система безбедности и квалитета 
хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години 
на територији АП Војводине, објављеног у дневном листу „Днев-
ник“ 25.03.2017.године и „Службеном листу АП Војводине“ број 
16/2017, као услов за коришћење средстава је наведено да регис-
тровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар 
пољопривредних газдинства и мора да се налази у активном ста-
тусу, односно да мора поднети на конкурс оригинал извода из Ре-
гистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор. 

Члан 2.

Члан 5.  алинеја 1, се мења и гласи:

„подносилац пријаве  мора бити уписано у Регистар пољоприв-
редних газдинства и мора да се налази у активном статусу“, осим 
за удружења грађана; 

Члан 3.

Члан 7. тачка 2. се мења и гласи: 

„оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, 
који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основ-
ним подацима и друга страна извода с подацима о површинама, 
не старији од 30 дана), осим за удржења грађана;

У осталом делу правилник остаје непромењен.

765.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о 
објављивању прописа  и других аката  („Службени лист АПВ“, 
број: 54/14 и 29/17) и чл. 15. и 16. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14, 
54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине-националне зајед-
нице доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗГЛЕДУ

„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ“

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се изглед „Службеног листа Ауто-
номне покрајине Војводине“ (у даљем тексту: „Службени лист 
АПВ“).

Члан 2.

„Службени лист АПВ” штампа се у формату А-4, у црно-белој 
редакцији, по правилу двостубачно. Ширина ступца је 8 цм ду-
жина 25 цм, размак између два ступца је 0,5 цм.

Изузетно, од става 1. овог члана, у зависности од акта који се 
објављује“Службени лист АПВ“ може се штампати у формату 
А-4 једностубачно, са ширином ступца 16,5 цм и дужином 25 цм.

Величина слова износи осам тачака, у Times New Roman фонту.

Члан 3.

“Службени лист АПВ” састоји се од општег, посебног и оглас-
ног дела.

Општи део садржи опште акте које је донела Скупштина Ау-
тономне покрајине Војводине, Покрајинска влада, покрајински 
органи управе и други органи и организације.

Посебан део садржи појединачне акте органа из става 1.овог 
члана.

Огласни део садржи: огласе, конкурсе, јавне позиве, оглаша-
вање неважећих исправа  и слично.

“Службени лист АПВ” има предњу, унутрашњу и задњу страну.

2.ОБЈАВЉИВАЊЕ „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ“ НА СРПСКОМ 
ЈЕЗИКУ

Члан 4.

“Службени лист АПВ”на српском језику састоји се од општег, 
посебног и огласног дела.

Члан 5.

Предња страна “Службеног листа АПВ” на српском језику има 
три дела.

Први део садржи грб димензија 2,2 цм (ширина) и 2,7 (висина) 
и традиционални грб димензија 2,8 цм (ширина) и 3,5 (висина) 
Аутономне покрајине Војводине, у горњем левом углу, а десно од 
грба и традиционалног грба следи текст: „Службени лист Ауто-
номне покрајине Војводине” који се исписује у два реда, од чега 
се текст: „Службени лист“  исписује у првом реду фонтом politica, 
величине 1,5 цм, а текст „Аутономне покрајине Војводине“ испи-
сује се у другом реду,  фонтом politica, величине 0,5 цм.

Други део садржи табелу са три водоравна стубца:

- први стубац табеле садржи назнаку “Службени лист 
АПВ излази по потреби, на шест језика: српском, мађар-
ском словачком, хрватском, румунском и русинском јези-
ку“, у реду испод стоји назнака „Рукописи се не враћају“ 
и назнака „Огласи по тарифи“.

- други стубац табеле садржи место и датум издавања, 
број “Службеног листа АПВ” и годину излажења изра-
жену римским бројевима.

- трећи стубац табеле садржи: цену годишње претплате, рок 
за рекламацију, адресу редакције и администрације правног 
лица које штампа “Службени лист АПВ”, међународни 
стандардни број за серијске публикације (ISSN број) И број 
у кооперативном онлине библиографском систему и серви-
су (COBISS број), као и имејл адресу тог правног лица.

Трећи део садржи наслов „Општи део“ који се исписује фонтом 
politica, величине 0,5 цм, испод којег следи текст који се објављује 
у „Службеном листу АПВ“.

Члан 6.

Унутрашња страна ”Службеног листа АПВ” у хедеру садржи:

- парна страна: број стране, број “Службеног листа АПВ”, 
назив “Службени лист АПВ” и датум издавања,

- непарна страна: датум издавања, назив “Службени лист 
АПВ”, број “Службеног листа АПВ” и број стране.

Испод хедера следи текст који се објављује у „Службеном листу 
АПВ“, класификован у наслове „Посебан део“ и „Огласни део“.

Члан 7.

На задњој страни “Службеног листа АПВ” непосредно испод хедера 
налази се садржај прописа и других аката објављених у том броју, са 
навођењем редног броја, предмета, стране и називом доносиоца класи-
фикован у три наслова: „Општи део“, „Посебан део“ и „Огласни део“.
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На задњој страни “Службеног листа АПВ” у дну налази се 
импресум који садржи: назив и седиште издавача, лично име, 
контакт телефон и имејл адресу одговорног уредника, назив и се-
диште правног лица које штампа “Службени лист АПВ”, телефон 
контакт особе и имејл адресу у правном лицу.

На задњој страни “Службеног листа АПВ” изнад импресума могу 
се навести и други подаци као што су тарифа за оглашавање и сл.

Члан 8.

Изузетно, уколико „Службени лист АПВ“ не садржи акте који 
се објављују у  општем, посебном или огласном делу тај део се 
не објављује.

3.ОБЈАВЉИВАЊЕ „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ“ НА ЈЕЗИЦИМА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 9.

„Службени лист АПВ” објављује се на на мађарском, словач-
ком, хрватском, румунском и русинском језику и писму (у даљем 
тексту: језици националних мањина ‒ националних заједница).

„Службени лист АПВ“ на језицима националних мањина ‒ на-
ционалних заједница састоји се од општег дела.

Члан 10.

На изглед предње стране „Службеног листа АПВ“ на  језици-
ма националних мањина ‒ националних заједница примењује се 
члан 5. овог правилника.

Члан 11.

На изглед унутрашње стране „Службеног листа АПВ“ на  јези-
цима националних мањина ‒ националних заједница примењује 
се члан 6. став 1. овог правилника.

Испод текста који се објављује у општем делу „Службеног лис-
та АПВ“ на језицима националних мањина ‒ националних зајед-
ница, следи текст:

„Напомена:

У овом „Службеном листу АПВ“ не објављује се Посебан и Ог-
ласни део, у складу са чланом 5. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о објаљивању прописа и других аката („Службени лист 
АПВ“, бр: 54/14 и 29/17). 

Члан 12.

На изглед задње стране „Службеног листа АПВ“ на  језици-
ма националних мањина ‒ националних заједница примењујесе  
члан 7.  овог правилника.

Члан 13.

Изузетно, уколико у „Службеном листу АПВ“ на српском јези-
ку није објављен општи део, у „Службеном листу АПВ“ на  јези-
цима националних мањина ‒ националних заједница на предњој 
страни испод другог дела следи текст:

„Напомена:

Овај „Службени лист АПВ“ не објављује се на језицима нацио-
налних мањина ‒ националних заједница, у складу са чланом 5. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о објаљивању прописа и 
других аката („Службени лист АПВ“, бр: 54/14 и 29/17). 

У случају из става 1. овог члана сходно се примењују одред-
бе овог правилника које се односе на изглед унутрашње и задње 
стране „Службеног листа АПВ“.

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Овај правилник ће се примењивати од дана ступања на снагу 
овог правилника на све необјављене службене листове на српс-
ком језику, као и на све непреведене службене листове на језици-
ма националних мањина – националних заједница.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о изгледу „Службеног листа Аутономне Покрајине  
Војводине“  („Службени лист АПВ“, бр.  7/15 и 60/16).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ 

И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-031-270/2017-02
Датум: 26.6.2017. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)

ПОСЕБНИ ДЕО
766.

На основу члана 51. став 1. тачка 10. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/16) и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
28. јуна 2017. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МАРИНИ ВУКАНОВИЋ, престаје рад на положају вршиоца 
дужности помоћника покрајинског секретара за финансије, за-
кључно са 28. јуном 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-506/2017
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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767.

На основу члана 56. став 1 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 21/16), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14) и члана 11. 
Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне по-
крајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/17),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. јуна 2017. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МАРИНА ВУКАНОВИЋ поставља се за вршиоца дужности 
директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине 
Војводине, почев од 1. јула 2017. године, до постављења службе-
ника на положај по спроведеном јавном конкурсу за директора 
Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-82/2017
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

768.

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. т. 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. јуна 2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Клинике за сто-
матологију Војводине:

- председник:
- проф. др Александар Кираљ, доктор стоматологије, спе-

цијалиста максилофацијалне хирургије из Новог Сада, 
представник оснивача;

- чланови:

1. др Јелица Аларгић, докторка медицине из Новог Сада, 
представница оснивача;

2. др Владимир Бујандрић, доктор стоматологије из Новог 
Сада,  представник оснивача;

3. др Драгиња Шешевић, докторка стоматологије из Новог 
Сада, представница оснивача;

4. доц. др Душка Благојевић, докторка стоматологије из 
Петроварадина, из реда запослених;

5. доц. др Татјана Брканић, докторка стоматологије из Но-
вог Сада, из реда запослених;

6. доц. др Бранислав Бајкин, докторка стоматологије из Но-
вог Сада, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-27/2017-63
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

769.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 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. т. 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. јуна 2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Клинике за стоматологију Војводине именују 
се: 

- за председника
- асист. др Весна Павловић, докторка медицине, специја-

листа педијатрије - неонатологије из Новог Сада, пред-
ставница оснивача;

- за чланове:

1. асист. др сци. мед. Милош Пантелић, доктор медицине, 
специјалиста гинекологије и акушерства из Новог Сада, 
представник оснивача;

2. др Никола Комазец, доктор медицине, специјалиста ра-
диологије из Новог Сада, представник оснивача; 

3. Светлана Бобак, струковна медицинска сестра из Футо-
га, представница оснивача;

4. проф. др Синиша Мирковић, доктор стоматологије, спе-
цијалиста оралне хирургије из Новог Сада, из реда  за-
послених;

5. доц. др Бојана Милекић, докторка стоматологије, спе-
цијалиста стоматолошке протетике из Новог Сада, из 
реда запослених;

6. доц. др Ивана Гушић, докторка стоматологије, специја-
листа пародонтологије и оралне медицине из Новог 
Сада, из реда запослених.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-27/2017-64
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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770.

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. т. 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. јуна 2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Клинике за сто-
матологију Војводине:

- председник:
- Тибор Хорват, економиста из Новог Сада, представник 

оснивача;

- чланови:
1. Слободан Чучковић, инжењер саобраћаја из Новог Сада, 

представник оснивача;
2. др Дарко Бујас, доктор стоматологије из Новог Сада, 

представник оснивача;
3. доц. др Бранислава Петронијевић, докторка стоматоло-

гије, спец. стоматолошке протетике из Сремских Карло-
ваца, из реда запослених;

4. проф. др Синиша Мирковић, доктор стоматологије из 
Новог Сада, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-27/2017-65
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

771.

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. т. 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. јуна 2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Клинике за стоматологију Војводине име-
нују се:

- за председника:
- Тибор Хорват, економиста у пензији из Новог Сада, 

представник оснивача;

- за чланове:

1. др Милина Домоњи, докторка стоматологије из Новог 
Сада, представница оснивача;

2. др Славко Радоњић, доктор медицине из Новог Сада, 
представник оснивача;

3. доц. др Бранислава Петронијевић, докторка стоматоло-
гије, специјалиста стоматолошке протетике из Сремских 
Карловаца, из реда запослених;

4. доц. др Сања Вујков, докторка стоматологије, специјали-
ста дечје и превентивне стоматологије из Новог Сада, из 
реда запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на перид 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-27/2017-66
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

772.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди („Службени 
лист АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. т. 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14) а у вези с чл. 125. и 133. став 4. Закона о со-
цијалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 28. јуна 2017. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

СВЕТИСЛАВ ВУКМИРИЦА, дипломирани правник из Ки-
кинде, разрешава се функције вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра у Кикинди, на коју је именован решењем 
Покрајинске владе, број: 022-491/2016 од 27. јула 2016. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-510/2017
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

773.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), чл. 125. и 133. став 4. За-
кона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у 
Кикинди („Службени лист АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. т. 9. и 
12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 28. јуна 2017. године,  донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

СВЕТИСЛАВ ВУКМИРИЦА, дипломирани правник из Ки-
кинде, именује се за директора Геронтолошког центра у Кикин-
ди, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-509/2017
Нови Сад, 28. јун 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

774.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 

Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16) а у вези члана 124.  Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 24/11) у поступку давања 
сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад за 
општине Бачка Топола и Мали Иђош,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈАСМИНЕ ЗИМОЊИЋ, 
магистра економских наука из Бачке Тополе на дужност дирек-
торке Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 
Иђош.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-512/2017
Нови Сад, 26. јун 2017. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић, с.р.

OGLASNI DEO

775.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, 
брoj 69/2016) и Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села 
на територији АП Војводине у 2017. години („Службени лист 
АПВ”, број 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство објављује 

ИЗМЕНУ
К О Н К У Р С А

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

УВОЂЕЊA И СЕРТИФИКАЦИЈE 
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ 

И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ 
ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 

У 2017. ГОДИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање трошкова 
увођења и сертификације система безбедности и квалитета хра-
не и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на 
територији АП Војводине, објављеног у дневном листу „Днев-
ник“ 25.03.2017.године и „Службеном листу АП Војводине“ број 
16/2017, као услов за коришћење средстава је наведено да регис-
тровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар 
пољопривредних газдинства и мора да се налази у активном ста-
тусу, односно да мора поднети на конкурс оригинал извода из Ре-
гистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор. 

Члан 2.

После наслова „Услови за коришћење средстава“, алинеја 1, се 
мења и гласи:

 „подносилац пријаве  мора бити уписано у Регистар пољоприв-
редних газдинства и мора да се налази у активном статусу“, осим 
за удружења грађана; 

Члан 3.

После наслова „ документација која се подноси на конкурс“, 
тачка 2. се мења и гласи: „оригинал извода из Регистра пољоприв-
редних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна из-
вода РПГ са основним подацима и друга страна извода с подацима 
о површинама, не старији од 30 дана), осим за удржења грађана;

У осталом делу конкурс остаје непромењен.

776.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, објављује испрaв-
ку следећег Јавниог конкурса:

ИСПРАВКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ,

oбјављеног у „Службеном листу АПВ“,
бр. 12/2017 од 01.03.2017. године

У тексту Јавног конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Јавног конкурса у висини од „8.000.000,00” динара замењује се 
износом од „12.600.000,00” динара. 

У свему осталом текст Јавног конкурса остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ
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777.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, објављује испрaв-
ку следећег Јавниог конкурса:

ИСПРАВКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА / 
ПРОЈЕКАТА

УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 
ЗА 2017. ГОДИНУ, 

oбјављеног у „Службеном листу АПВ“, 
бр. 12/2017 од 01.03.2017. године

У тексту Јавног конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Јавног конкурса у висини од „6.980.000,00” динара замењује се 
износом од „7.980.000,00” динара. 

У свему осталом текст Јавног конкурса остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

778.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, објављује испрaв-
ку следећег Јавниог конкурса:

ИСПРАВКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ
 НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

И ПРИВРЕДЕ У 2017. ГОДИНИ,
oбјављеног у „Службеном листу АПВ“, 

бр. 19/2017 од 19.04.2017. године

У тексту Јавног конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Јавног конкурса у висини од „35.000.000,00” динара замењује се 
износом од „30.000.000,00” динара. 

У свему осталом текст Јавног конкурса остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

779.

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине” Нови Сад број 023-35/2017 од 28. јуна 2017. године, Покрајински 
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, објављује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО 
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ” 

НОВИ САД

1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће за просторно 
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине” Нови Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће)

- Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, у улици Же-
лезничка број 6;

- Матични број Јавног предузећа јесте 08068313, а ПИБ 
100482355:

- Претежна делатност јавног предузећа јесте 71.11. – архи-
тектонска делатност. 

2. Радно место: Директор Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине” Нови Сад, на период од четири године.

Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће; ор-
ганизује и руководи процесом рада; води пословање Јавног пре-
дузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже 
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи програм 
пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже фи-
нансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; доноси 
акт о систематизацији; врши друге послове одређене законом, ос-
нивачким актом и Статутом Јавног предузећа. 

3. Услови за именовање директора:

За директора може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студија-

ма у трајању од најмање четири године, односно на ос-
новним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове 
тачке; 

4) да има најмање три године радног искуства на послови-
ма који су повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест ме-
сеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са зако-
ном којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

4. Место рада:

Нови Сад, улица Железничка број 6.

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у 
изборном поступку и начин њихове провере: 

У изборном поступку оцењује се стручна оспособљеност, 
знање из области за које је основано Јавно предузеће и вештине 
руковођења, организационих способности, вештине комуника-
ције и вештине рада на рачунару. 

Стручну оспособљеност, проверу знања и вештина обавиће Ко-
мисија за спровођење конкурса за избор директора, увидом у по-
датке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, пис-
меном и усменом провером, а у складу с Правилником о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа, чији је оснивач Ауто-
номна покрајина Војводина („Службени лист АПВ”, број 13/2015).
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6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 дана од дана 
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса. 

7. Подаци о лицима за контакт: Лица задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу су

Танкосава Чанак и Сања Шкиљевић, тел: 021/487-4456. 

8. Адреса на коју се подносе пријаве:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Пријаве достављати у затвореној коверти с назнаком: Прија-
ва на јавни конкурс за избор директора ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине” - не отварати. 

Пријаве се могу слати препорученом пошиљком, путем поште 
или предати лично на писарници покрајинских органа управе у 
затвореној коверти (Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16).

9. Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву: 

1) Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, да-
тум и место рођења, адресу становања, податке о об-
разовању, податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и податке 
о посебним областима знања;

2) Докази који се прилажу уз пријаву:
(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) уверење о држављанству;
(3) диплома о стручној спреми;
(4) докази о радном искуству (потврде, решења и други 

акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство);

(5) изјава дата под кривичном и материјалном одговор-
ношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно акт надлежног органа политичке странке да 
је лицу одређено мировање функције у органу поли-
тичке странке;

(6) уверење надлежног органа да лице није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци, које мора 
бити издато након објављивања конкурса;

(7) уверење надлежног органа да лицу нису изрече-
не мере безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела, које мора бити издато након 
објављивања конкурса, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у складу са законом. 

10. Неблаговремене пријаве, неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спро-
вођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком про-
тив кога није допуштена посебна жалба. 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, днев-
ним новинама „Дневник” и на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.
ekourb.vojvodina.gov.rs. 

780.

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС“, број: 15/2016), у вези са чланом 26. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривред-
ном предузећу „Воде Војводине” („Службени лист АПВ”, број: 
53/2016), а у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног водопривредног предузећа „Воде 
Војводине”, Нови Сад, број 023-36/2017 од 28. јуна 2017. године, 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, НОВИ САД

1. Подаци о предузећу 

Седиште Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“  
је у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина број 25 (у даљем 
тексту: Јавно предузеће). 

Оснивач Јавног предузећа јесте Аутономна покрајина Војводи-
на. Претежна делатност Јавног предузећа јесте инжењерска де-
латност и техничко саветовање.

- шифра делатности: 71.12.

Матични број Јавног предузећа јесте 08761809, а ПИБ 102094162

2. Подаци о радном месту:

Радно место: Директор Јавног водопривредног предузећа 
„Воде Војводине“.

Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће; ор-
ганизује и руководи процесом рада; води пословање Јавног пре-
дузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже 
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 
Јавног предузећа, те је одговоран за њихово спровођење; пред-
лаже годишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран 
је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извр-
шава одлуке Надзорног одбора; бира извршне директоре; доноси 
акт о систематизацији послова у Јавном предузећа, у складу са 
законом којим се уређује област рада; врши друге послове ут-
врђене законом, Покрајинском скупштинском одлуком о јаном 
водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист 
АПВ”, број: 53/2016) и статутом јавног предузећа. 

Покрајинска влада именује директора на период од четири го-
дине.

3.Услови за именовање

За  директора Јавног предузећа може се именовати лице које 
испуњава следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на основним студија-

ма у трајању од најмање четири године, односно на ос-
новним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2; 

4. да има најмање три године радног искуства на послови-
ма који су повезани с пословима Јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова; 
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7. да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест ме-
сеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са зако-
ном којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој станови; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

4. Место рада

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се оцењују у 
изборном поступку и начин провере 

У изборном поступку оцењује се стручна оспособљеност, 
знање из области за које је основано Јавно предузеће и вештине 
руковођења, организационих способности, вештине комуника-
ције и вештине рада на рачунру. 

Стручну оспособљеност, проверу знања и вештина обавиће 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора, увидом у 
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, 
писменом и усменом провером, а у складу с Правилником о мери-
лима за именовање директора јавног предузећа, чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина („Службени лист АПВ”, број: 
13/2015).

6. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса.

7. Подаци о лицима за контакт:

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су:

Гордана Француски, саветник за правне послове из области во-
допривреде , 021-487-4105.

Оливера Крчо, саветник за правне послове, 021-487-4120. 

8. Адреса на коју се подносе пријаве 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. 

Пријаве достављати у затвореној коверти са назнаком:  „За кон-
курс за директора ЈВП „Воде Војводине”, не отварати”.

Пријаве се могу слати путем препоручене пошиљке, путем по-
ште или предати директно на писарници покрајинских органа уп-
раве у затвореној коверти (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад).

9. Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и од-
говорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању 
и податке о посебним областима знања;

Докази који се прилажу уз пријаву 

1) извод из матичне књиге рођених; 
2) уверење о држављанству;
3) диплома о стручној спреми;
4) доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уго-

вори и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и с којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство);

5) изјава дата под кривичном и материјалном одговорно-
шћу да није члан органа политичке странке, односно акт 
надлежног органа политичке странке да је лицу одређе-
но мировање функције у органу политичке странке;

6) уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци, које мора бити 
издато након објављивања јавног конкурса; 

7) уверење надлежног органа да лицу нису изречене мере 
безбедности у складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, које мора бити издато након објављивања 
јавног конкурса, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

-  обавезно психијатријско лечење на слободи; 
-  обавезно лечење наркомана; 
-  обавезно лечење алкохоличара; 
-  забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у складу са законом. 

10. Неблаговремене пријаве, неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спро-
вођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком про-
тив кога није допуштена посебна жалба. 

Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“, дневним новинама „Дневник“ и на званичној интернет 
страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство http://www.psp.vojvodina.gov.rs/.
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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

ОПШТИ ДЕО

Покрајинска влада

762. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор ди-
ректора Јавног водопривредног предузећа „Воде 
Војводине“, Нови Сад;

763. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор ди-
ректора Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбани-
зам Војводине“ Нови Сад;

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

764. Измена Правилника за доделу средстава за суфинан-
сирање трошкова увођења и сертификације система 
безбедности и квалитета хране и производа са озна-
ком географског порекла у 2017. години на терито-
рији АП Војводине;

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице

765. Правилник о изгледу „Службеног листа Аутономне 
покрајине Војводине“;

ПОСЕБНИ ДЕО

Покрајинска влада

766. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за финан-
сије;

767. Решење о постављењу вршиоца дужности директо-
ра Службе за буџетску инспекцију Аутономне по-
крајине Војводине;

768. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Клинике за стоматологију Војводине;

769. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Клинике за стоматологију Војводине;

770. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Клинике за стоматологију Војводине;

771. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Клинике за стоматологију Војводине;

772. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра у Кикинди;

773. Решење о именовању  директора Геронтолошког 
центра у Кикинди;

Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова

774. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад за општине Бачка То-
пола и мали Иђош;

ОГЛАСНИ ДЕО

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

775. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинан-
сирање трошкова увођења и сертификације система 
безбедности и квалитета хране и производа са озна-
ком географског порекла у 2017. години на терито-
рији АП Војводине;

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

776. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање  про-
грама/пројеката у области научноистраживачког 
развоја невладиних организација у Аутономној по-
крајини Војводини; 

777. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање обра-
зовних програма/пројеката установа високог образо-
вања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводи-
на за 2017. годину;

778. Исправка Јавног конкурса за финансирање програма 
сарадње научноистраживачких организација и прив-
реде у 2017. години;

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине

779. Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа 
за просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

780. Јавни конкурс за избор директора Јавног водоприв-
редног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад.
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