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OPШTI DEO
636.
На основу члана 15. и члана 16. став 1, а у вези с чланом 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016 и 29/2017),
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ
„ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА
Члан 1.
Овим правилником утврђује се циљ финансирања акције „Право на прву шансу“, лица која имају право учешћа на конкурсу, услови и поступак за реализацију акције, начин финансирања пројекта
и његову реализацију, као и праћење и оцењивање успешности реализације научноистраживачких односно примењено-истраживачких пројеката које финансира Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у оквиру акције „Право на прву шансу”.
Члан 2.
Циљ акције „Право на прву шансу” реализује се као настојање
Покрајинске владе да ангажује незапослене докторе наука с територије АП Војводине на пројектима из њихових ужих научних
области.
Пројекте пријављују кандидати који испуњавају услове за конкурисање у складу са овим правилником.
II
УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Члан 3.
Општи критеријуми за оцену предложених научноистраживачких пројеката јесу:
-

научна оправданост предложених истраживања,
научна заснованост предложених истраживања,
применљивост резултата пројекта,
ниво оригиналности истраживања.

Члан 4.
Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће
услове:

1) да су држављани Републике Србије;
2) да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине;
3) да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним
од наведених модалитета:
• у оквиру акредитованих докторских студија,
• према раније важећим прописима,
• нострификацијом звања стеченог на студијама у
иностранству према важећим прописима у земљи
стицања звања,
• без нострификације звања стеченог на студијама
у иностранству, ако је оно стечено на универзитету који је међу првих хиљаду универзитета – према
Шангајској листи;
4) да поседују ажуриран картон научног радника као део
јединствене базе података истраживача у АП Војводини
коју води Секретаријат;
5) да су евидентирани у бази Националне службе за запошљавање као незапослена лица.
Члан 5.
За реализацију акције „Право на прву шансу” Секретаријат
расписује јавни конкурс, којим се лица заинтересована за подношење пријаве обавештавају о условима за конкурисање.
Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију
садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на интернет
презентацији Секретаријата.
Пријава пројекта садржи:
-

опште податке о подносиоцу;
предлог пројекта (предмет, садржај и циљ истраживања);
стање истраживања у области;
планиране резултате пројекта и могућност њихове применљивости;
- предлог научноистраживачких институција с територије
АП Војводине с којима би се реализовао предложени
пројекат;
- предлог финансијског плана са евентуално потребним
средствима за покривање материјалних трошкова (без
средстава за личне дохотке и режијске трошкове одговарајућих институција).
Јавним конкурсом могу се утврдити и други подаци, односно
прилози који се достављају уз пријаву, а битни су за одлучивање
приликом избора пројеката.
Секретаријат образује комисију за спровођење конкурса. Комисија доставља образложени предлог покрајинском секретару,
уз мишљење и оцену предлога пројеката које даје стручни савет
из научне области којој припада тема пројекта, који доноси решење о реализацији суфинансирања.
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Члан 6.

Кандидати који испуњавају услове из члана 4. овог правилника
подносе предлог научноистраживачког односно примењено-истраживачког пројекта у трајању до 12 месеци.
Елементи пројекта морају бити повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или с другим научноистраживачким референцама кандидата.
Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих научних области:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

техничке науке;
технолошке науке
медицинске науке;
спортске науке;
природно-математичке науке;
биотехничке науке;
друштвене и хуманистичке науке;
правне и економске науке
Члан 7.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног радника чији је укупни фактор компетенције преко 20 – на основу
Критерујума за утврђивање и оцену истраживача за циклус истраживања 2013–2017. године Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Члан 8.
Кандидат је обавезан да препоручи најмање две регистроване
научноистраживачке организације или развојне јединице с територије Аутономне покрајине Војводине у којима би се реализовало или с чијим истраживачима би се сарађивало у реализацији
предложеног пројекта.
Секретаријат ће обезбедити сарадњу са одговарајућом научном
институцијом и обезбедити покриће режијских трошкова за њено
учешће у реализацији акције „Право на прву шансу”.
Члан 9.
Пре почетка евалуације пријављених пројеката, Секретаријат
ће одбацити пријаве у следећим случајевима:
- непотпуне пријаве,
- пријаве поднете од стране лица која неиспуњавају прописане услове
- пријаве поднете по истеку рока дефинисаног јавним конкурсом
Члан 10.
Мишљење и оцену предлога пројеката даје стручни савет из
научне области којој припада тема пројекта, а који је формиран
у складу с Правилником о стручним саветима. Стручни савет
може предложити подносиоцу пријаве промену садржаја предлога пројекта (нпр. план активности, обим и садржај рада, опис
очекиваних резултата).
Члан 11.
Коначну одлуку о прихватању предлога пројеката доноси покрајински секретар, имајући у виду:
- спремност предложене научне институције за реализацију пројекта;
- компетенцију предложеног ментора за реализацију
пројекта;
- оцену пројекта по евалуацији од стручног савета из одговарајуће научне области;
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- услове дефинисане јавним позивом;
- расположива средства предвиђена финансијским планом
за ове намене.
Предност при одлучивању ће имати кандидати који до сада
нису користили средства из акције „Право на прву шансу“.
За прихваћене предлоге Секретаријат закључује уговор о реализацији пројекта с подносиоцем пријаве и одговарајућом институцијом с којом се реализује пројекат.
III
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Члан 12.
Средства Секретаријата у оквиру финансирања пројеката акције „Право на прву шансу” намењена су:
- за исплату личних доходака истраживача према средњој
цени истраживaчког месеца Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије за
звање научни сарадник;
- за материјалне трошкове за реализацију пројеката;
- по један истраживач месец за ментора пројекта;
- за режијске трошкове институције с којима би се сарађивало у реализацији пројекта, максимално до 5% од укупне финансијске вредности пројекта.
Члан 13.
Средства за реализацију акције „Право на прву шансу” предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата.
Износ средстава по појединачном пројекту зависиће од укупног броја пријављених пројеката, оцене коју пројекат добије по
евалуацији стручног савета, као и од прилива средстава у буџет
Аутономне покрајине Војводине.
IV
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА
Члан 14.
Реализација пројеката прати се на основу завршног извештаја,
a регулишe се уговором између Секретаријата и корисника средстава.
Извештаји из става 1. овог члана подносе се на обрасцима чију
садржину прописује Секретаријат.
Члан 15.
Истраживања се оцењују на основу поређења остварених резултата и планираних резултата, у складу с наводима из обрасца
пријаве.
Члан 16.
Уколико учесник акције „Право на прву шансу“, у току трајања
реализације пројекта, одлучи да своје радно ангажовање настави
на другој институцији, односно код другог послодавца, у обавези
је да о томе обавести Секретаријат најмање 15 дана пре дана који
се наводи као дан престанка радног односа заснованог на основу
реализације акције „Право на прву шансу“.
Сходно томе, институција на којој се реализује пројекат, у обавези је да сразмеран део средстава која су намењена за финансирање пројекта за период након раскида уговора, врати Секретаријату.
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Члан 17.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
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Нови Сад, 18. јун 2018. године
Број: 142-451-2382/2018-01

Покрајински секретар
проф. др Зоран Милошевић,с.р.

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу”, од 21. фебруара
2017. године.

ПОСЕБНИ ДЕО

637.

II

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16 и 29/17), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4 Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17 и 113/17
– др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. јуна 2018. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-487/2018
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

639.

I
Душан Шпановић поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне
средине, до постављења службеника на положај по спроведеном
јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

На основу чл. 34. став 2. и 39. став 1. Закона о култури („Службени лист РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 1. алинеја 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна покрајина
Војводина на Владу Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. 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 20. јуна 2018. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I

127 Број: 02-72/2018
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Бранимир Андрић, дипломирани правник, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом
Саду, због стицања права на старосну пензију.
II

638.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању издавачког завода
„Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”,
брoj: 7/08), 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 20.
јуна 2018. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-299/2018
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник o организаацији и систематизацији послова у Издавачком заводу „Форум” – Forum Könyvkiadó
Intézet, број:128, који је донео директор Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet, 23. марта 2018. године.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

640.
На основу члана 34, 36. став 1. и 37. Закона о култури („Службени лист РС” број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 1. алинеја 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
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ва над установама културе које је основала Аутономна покрајина
Војводина на Владу Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. 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 20. јуна 2018. године, д о н е л а ј е

20. јун 2018.
РЕШЕЊЕ
I

Јасмина Швоња, професорка физике из Новог Сада, и м е н у ј е
се за директорку Дома ученика средњих школа „Бранково коло” у
Новом Саду, на период од четири године.

РЕШЕЊЕ

II

I
Др Небојша Кузмановић, дoктор књижевних наука, именује се
за вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
до избора директора по спроведеном јавном конкурсу.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-482/2018
Нови Сад, 20. јун 2018. године

II

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-300/2018
Нови Сад, 20. јун 2018. године

643.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

641.
На основу члана 36. став 1. тачка 12 Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, Одлука Уставног суда РС – 67/2012), члана 32.
став 1, тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 56. став 2 Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013),
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. јуна 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 9. чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Одлуке о оснивању Завода за антирабичну
заштиту – Пастеров завод, Нови Сад („Службени лист АПВ”, број:
11/06 и 1/10), а у вези са чланом 141. став 2. 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,
106/15, 105/17 –други закон и 113/17 – други закон), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. јуна 2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменaма и допунама Статута
Завода за антирабичну заштиту - Пастеров завод, Нови Сад, коју
је донео Управни одбор Завода за антирабичну заштиту - Пастеров завод, Нови Сад, на седници одржаној 13. марта 2018. године.
II

I
Јасмини Швоњи, професорки физике из Новог Сада, п р е с т а ј
е дужност вршиоца дужности директора Дома ученика средњих
школа „Бранково коло” у Новом Саду.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-834/2018
Нови Сад, 20. јун 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-507/2018
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

644.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

642.
На основу члана 36. став 1 тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, Одлука Уставног суда РС – 67/2012), члана 32.
став 1 тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а
у вези с чланом 54. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013), Покрајинска
влада, на седници одржаној 20. јуна 2018. године, д о н е л а ј е

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, 106/15 – други
закон и 113/17 – други закон), а у вези са Одлуком о оснивању Опште
болнице Панчево, Панчево, услед поделе Здравственог центра „Јужни Банат” Панчево („Службени лист АПВ”, број: 3/09 и 21/10), 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 20. јуна 2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице
Панчево, Панчево:

20. јун 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- председник:
Станко Пужић, дипл. инж. менаџмента, из Панчева,
представник оснивача;
- чланови:
1. Зорица Домошљан, дип. социјална радница из Панчева,
представница оснивача;
2. др Горан Теофиловић, доктор медицине из Старчева,
представник оснивача;
3. Иштван Бан, дипл. економиста из Дебељаче, представник оснивача;
4. др Тодор Вишекруна, доктор медицине, спец. анестезиологије, из Банатског Новог Села, из реда запослених;
5. др Слађана Ковачевић, докторка медицине, спец. урологије, из Панчева, из реда запослених;
6. Бојан Цветковић, медицински техничар из Панчева, из
реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-27/2018-25
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Број 30 - Страна 1751
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-27/2018-26
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

646.
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, 106/15 – други закон и 113/17 – други закон), а у вези са Одлуком о оснивању
Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе Здравственог
центра „Јужни Банат” Панчево („Службени лист АПВ”, број:
3/09 и 21/10), 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 20.
јуна 2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице
Панчево, Панчево:

645.
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, 106/15 – други
закон и 113/17 – други закон)., а у вези са Одлуком о оснивању
Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе Здравственог
центра „Јужни Банат” Панчево („Службени лист АПВ”, број:
3/09 и 21/10), 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 20.
јуна 2018. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

- председник:
Јован Петровачки, пољопривредни техничар из Панчева,
представник оснивача;
- чланови:
1. Ласло Молнар, дипл. економиста из Дебељаче, представник оснивача;
2. др Зорана Иванов, докторка медицине из Панчева, представница оснивача;
3. др Александар Ивица, доктор медицине, спец. опште хирургије из Панчева, из реда запослених;
4. др Сања Јевђић, докторка медицине, спец. неурологије
из Панчева, из реда запослених.

I
У Управни одбор Опште болнице Панчево, Панчево, именују
се:
- за председницу:
др Тања Алексић, докторка медицине, спец. опште медицине, из Панчева, представница оснивача;
- за чланове:
1. Никола Вуковић, економиста из Панчева, представник
оснивача;
2. Анушка Геце, дипл. психолог, спец. пословне психологије из Панчева, представница оснивача;
3. Негица Рајаков, дипл. инж. енергетике – мастер из Панчева, представница оснивача;
4. др Михајло Новаков, доктор медицине, спец. гинекологије и акушерства из Панчева, из реда запослених;
5. др Исидора Ранисављевић Катуца, докторка медицине,
спец. патолошке анатомије из Панчева, из реда запослених;
6. Јасмина Ћојбашић, струковна медицинска сестра из
Панчева, из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево, именују се на период од четири године.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-27/2018-27
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

647.
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, 106/15 – други закон и 113/17 – други закон), а у вези са Одлуком о оснивању
Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе Здравственог
центра „Јужни Банат” Панчево („Службени лист АПВ”, бр. 3/09
и 21/10), 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 20.
јуна 2018. године, д о н е л а је

Страна 1752 - Броj 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

У Надзорни одбор Опште болнице Панчево, Панчево, именују се:
- за председницу:
др Јелена Дрндарски, докторка медицине из Панчева,
представница оснивача;
- за чланове:
1. Мартон Немет, дипл. економиста – мастер из Панчева,
представник оснивача;
2. др Тијана Аранђеловић Класнетић, докторка медицине
из Панчева, представница оснивача;
3. др Горан Гавриловић, доктор медицине, спец. гинекологије и акушерства из Панчева, из реда запослених;
4. Марија Радојчић, спец. струковна медицинска сестра из
Панчева, из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево, именују се на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-27/2018-28
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

648.
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, 99/16
и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 57/2017 и 17/18) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 20.
јуна 2018. 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 2018. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,

20. јун 2018.

Раздео 10 ‒ 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 08
Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој
инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност
1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,
4642 Капиталне дотације оргнизацијама обавезног социјалног
осигурања, износ од 960.000,00 динара (словима: девет стотина
шездесет хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава
се за 960.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобрног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 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 здравствену
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за финансирање
набавке намештаја, односно за опремање објекта Одсека за магнетну резонанцу.
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 другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-41
Нови Сад, 20. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

20. јун 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 30 - Страна 1753

Страна 1754 - Броj 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

20. јун 2018.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

640.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

641.

636.

Правилник за реализацију акције „Право на прву
шансу“;

642.
1747

ПОСЕБНИ ДЕО

644.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
637.
638.
639.

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту
животне средине;
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Издавачком
заводу „Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Архива Војводине у Новом Саду;

643.

645.
1749
1749
1749

646.
647.
648.

Предмет

Страна

Решење о именовању вршиоца дужности директора
Архива Војводине у Новом Саду;
Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду;
Решење о именовању директорке Дома ученика
средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду;
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Завода за антирабичну заштиту
– Пастеров завод, Нови Сад;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број:
401-94/2018-41.

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
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