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ПОСЕБНИ ДЕО
976.
На основу чл. 26. став 2, 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. октобра 2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
– ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21
НОВИ САД – РУМА
(ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР)”
Члан 1.
Образује се Радна група за праћење активности реализације
пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног пута Iб реда
број 21 Нови Сад – Рума (Фрушкогорски коридор)”, (у даљем
тексту: Радна група), као повремено радно тело Покрајинске владе.
Члан 2.
Радна група има председника, заменика председника и осам
чланова.
Члан 3.
За председника, заменика председника и чланове Радне групе,
именују се:
1. за председника:
- Ненад Грбић, покрајински секретар за енергетику,
грађевинарство и саобраћај;
2. за заменика председника:
- Татјана Гашовић, секретар Покрајинске владе;
3. за чланове:
- Ивана Марјановић, вршилац дужности помоћника
директора Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине;
- Светлана Килибарда, вршилац дужности помоћника
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;

- Миливој Сувајџин, вршилац дужности подсекретара покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
- Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада;
- Оливер Огњеновић, секретар Кабинета председника општине и секретар Планске комисије Општине
Ириг;
- Владислава Стаменовић, директор Јавног комуналног предузећа „Паркинг и инфраструктура” Рума;
- Мирослав Зеленбаба, директор пројектовања „Институт за путеве” а.д. Београд;
- Дејан Лукић, руководилац одељења за планску и
пројектну документацију у Сектору за стратегију,
пројектовање и развој Јавног предузећа „Путеви Србије”.
Члан 4.
Задатак Радне групе јесте праћење активности реализације
пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног пута Iб реда
број 21 Нови Сад – Рума (Фрушкогорски коридор)”, односно
координација активности у вези с пројектом на територији Аутономне покрајине Војводине и сарадња са Радном групом за
реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног
пута Iб реда број 21 Нови Сад – Рума (Фрушкогорски коридор)”,
коју је образовала Влада Републике Србије у складу са Одлуком
о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња
брзе саобраћајнице – државног пута Iб реда број 21 Нови Сад –
Рума (Фрушкогорски коридор)” („Службени гласник РС”, број:
21/2018).
Радна група је дужна да информише Покрајинску владу о степену реализације пројекта.
Члан 5.
На начин рада Радне групе примењују се одредбе Пословника
о раду Покрајинске владе, којима је уређен начин рада сталних
радних тела Покрајинске владе.
Члан 6.
Стручне, административне и оперативне послове за потребе
Радне групе обавља Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај.
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979.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-103/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

3. октобар 2018.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

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 – 67/12), члана 32.
тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у
вези с чланом 54. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13 и 27/18 – др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. октобра 2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е

977.

I

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени лист АПВ”,
број: 2/10 и 23/18) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. октобра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Миленко Тодић, дипломирани инжењер пољопривреде, и м е
н у ј е се за директора Дома ученика средњих школа у Сремској
Митровици, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I
Даје се сагласност на Измене Статута Покрајинског завода за заштиту природе, које је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, на седмој седници одржаној 18. маја 2018. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-578/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

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

980.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-329/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

978.
На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда), 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
1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник
РС”, број: 18/10, 55/13 и 27/18 – др. закон), Покрајинска влада, на
седници одржаној 3. октобра 2018. године, д о н е л а ј е

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Дом слепих „Збрињавање” Панчево („Службени лист
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
3. октобра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Милораду Симоновићу, дипломираном дефектологу-тифлопедагогу из Панчева, престаје дужност вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање” Панчево.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I
Миленку Тодићу, дипломираном инжењеру пољопривреде из
Сремске Митровице, п р е с т а ј е дужност директора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици, због истека мандата.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-603/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

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

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

981.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-720/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

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

3. октобар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
3. октобра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Милорад Симоновић, дипломирани дефектолог-тифлопедагог
из Панчева, именује се за вршиоца дужности директора Дома за
лица са оштећеним видом „Збрињавање” Панчево, на време до
годину дана.
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983.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Дом за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” 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 3. октобра 2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

У Управни одбор Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору, именују се:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-604/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

- за председника:
Давор Папић, специјалиста за пренос у телекомуникацијама из Сомбора, представник оснивача;
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

982.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр.
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” 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 гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници
одржаној 3. октобра 2018. године,
донела је

- за чланице:
1. др Соња Бачић Градински из Сомбора, представница оснивача;
2. Мирјана Филиповић, медицинска сестра из Сомбора,
представница удружења;
3. Гордана Матовић Зубелић, дипломирана социјална радница из Сомбора, представница корисника;
4. Милена Остојић, дипломирана специјална педагошкиња
из Сомбора, представница запослених.
Председник и чланице Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору, именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору, због истека мандата:
- председник:
Владимир Поповић, дипломирани инжењер пољопривреде из Сомбора, представник оснивача;
- чланови:
1. Бојана Ивичић, студенткиња економије из Сомбора,
представница оснивача;
2. Ивана Грумић, васпитачица из Сомбора, представница
удружења;
3. Владимир Кузманов, медицински техничар из Сомбора,
представник корисника;
4. Мирко Узелац, дипломирани педагог из Сомбора, представник запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-391/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

127 Број: 022-392/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

984.
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. 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 омладину
„Мирослав Антић-Мика” 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), а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. октобра 2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за децу и
омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору, због истека мандата:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

- председница:
Етелка Пектер, магистар економских наука из Станишића, представница оснивача;
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- чланови:
1. Ласло Месарош, професор математике из Дорослова,
представник оснивача;
2. Вера Тадијан, економисткиња из Сомбора, представница
запослених.

3. октобар 2018.

„Коста Средојев Шљука″ Кикинда („Службени лист АПВ”, број:
2/08, 8/08 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
3. октобра 2018. године,
д о н е л а је

II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-393/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Разрешава се дужности у Управном одбору Опште болнице
Кикинда, Кикинда:
- чланица:
- др Драгиња Марковљев, докторка медицине, спец. инфектологије из Кикинде, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

985.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Дом за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” 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 3. октобра 2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору, именују се:
- за председницу:
Гордана Кнези Стевић, струковна економисткиња из
Сомбора, представница оснивача;
- за чланове:
1. Дарко Поповић, струковни економиста из Стапара, представник оснивача;
2. Мирјана Пешут, економисткиња из Сомбора, представница запослених.
Председница и чланови Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика” у Сомбору, именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-394/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-27/2018-53
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

987.
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, 105/17
– други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о оснивању Опште
болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе Здравственог центра
„Коста Средојев Шљука″ Кикинда („Службени лист АПВ”, број:
2/08, 8/08 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
3. октобра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Опште болнице Кикинда, Кикинда, именује
се:
- за чланицу:
др Драгана Радин, докторка медицине, спец. офталмологије, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 022-27/2018-54
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

986.
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, 105/17
– други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о оснивању Опште
болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе Здравственог центра

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

988.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), члана 48. став 1. Закона о

3. октобар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”,
брoj: 18/2010 и 55/2013 ) и члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014) Покрајинска влада, на седници одржаној 3. октобра 2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Љубомир Татар, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности из Суботице, именује се за члана Управног
одбора Студентског центра „Суботица” у Суботици, као представник оснивача.

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

Врста буџетске
класификације

989.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), а у складу с чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему,
као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. октобра 2018. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

II

127 Број: 022-633/2018
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Број 48 - Страна 2295

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – од
укупно 10.000.000,00 динара (словима: десет милиона динара
и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
Износ
(у динарима)

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

14 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Глава

14 00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Програм

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја

Програмска
активност/
пројекат

1006 Подршка локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање
трошкова управљања и одржавања локалних железничких пруга

Функционална класификација

450 Саобраћај

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

10.000.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

10.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:

10.000.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, 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.
Годишњи план апропријација, из става 1. ове тачке, смањује
се у оквиру Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за укупно 10.000.000,00 динара, а у истом
износу увећава апропријација текуће буџетске резерве у оквиру
Покрајинског секретаријата за финансије.
Периодично право потрошње, квота, смањује се односно
увећава 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. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-8
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

990.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, брoj: 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”, брoj: 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној
3. октобра 2018. године, д о н о с и
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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, 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 14 Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0701
Уређење и надзор у области саобраћаја, Пројекат 5008 Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 450 Саобраћај, извор финансирања
01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 451 Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од 30.300.000,00 динара (словима: тридесет милиона
тристо хиљада динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота за апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за 30.300.000,00 динара.
2. Одобрено отварање апропријације за Покрајински секретаријат
за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Јавном
предузећу „Путеви Србије”, Београд, за трошкове израде пројектне
документације за потребе извођења радова на реконструкцији деонице државног пута IБ реда број 12, деоница Бачка Паланка – Нови
Сад и реконструкцији и санација клизишта деонице државног пута
IIА реда број 100, деоница Петроварадин – Сремски Карловци.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај 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”.

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 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне
самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне
самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег
карактера између различитих нивоа власти, извор финансирања 01
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери
осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један милион
динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 1.000.000,00 динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из
тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Сента, а намењена су
за суфинансирање реализације пројекта „Сремчеви дани” путем
активности уређења јавног парка Стевана Сремца и Стевана Раичковића у поменутој општини.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 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: 401-94/2018-68
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-67
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

3. октобар 2018.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

992.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

991.
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 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
3. октобра 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,

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 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
3. октобра 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, 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 07 Покрајинском секретаријату
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за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индиректни корисници у области културе, Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска
активност 1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге
културе, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa
класификацијa 423 Услуге по уговору, 4234 Услуге информисања,
износ од 3.800.000,00 динара (словима: три милиона и осам стотина хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава
за реализацију намене из тачке 2. овог решења
Годишњи план и периодично право потрошње, квота, за апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 3.800.000,00 динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, намењено је Музеју Војводине, Нови Сад за финансирање
трошкова доввршавања сталне поставке Музеја присаједињења.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу 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: 401-94/2018-69
Нови Сад, 3. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 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 („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЉИЉАНЕ КОВАЧЕВИЋ, дипломиране андрагошкиње из Зрењанина на дужност директорке Центра за социјални рад „Нова Црња” Нова Црња.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-791/2018
Нови Сад, 20. септембар 2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

Страна 2298 - Броj 48
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САДРЖАЈ
Редни број
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Предмет

Страна

Редни број

ПОСЕБНИ ДЕО

986.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

987.

Одлука о образовању Радне групе за праћење активности реализације пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног пута Iб реда број 21 Нови Сад
– Рума (Фрушкогорски коридор)“;
Решење о давању сагласности на Измене Статута
Покрајинског завода за заштиту природе;
Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици;
Решење о именовању директора Дома ученика
средњих школа у Сремској Митровици;
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом
„Збрињавање“ Панчево;
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“
Панчево;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав
Антић – Мика“ у Сомбору;
Решење о именовању председника и чланица Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав
Антић – Мика“ у Сомбору;
Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав
Антић – Мика“ у Сомбору;
Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав
Антић – Мика“ у Сомбору;

988.
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2293
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Предмет

Страна

Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште
болнице Кикинда, Кикинда;
Решење о именовању члана Управног одбора Опште
болнице Кикинда, Кикинда;
Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, број: 401-1187/2018-8;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 401-94/2018-67;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
број: 401-94/2018-68;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број:
401-94/2018-69;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
993.

Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Нова Црња“, Нова
Црња.
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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,
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