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OPШTI DEO
1345.

Члан 5.

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број :37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ ХАЏИ“
БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Бачка
Топола оснивачка права над Домом здравља „Др Јанош Хаџи“
Бачка Топола (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Бачкoj Тополи, Улица Светог Стефана број 1.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Дора
Калоци, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-01
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1346.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ДР МАРТОН ШАНДОР“
МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Мали
Иђош оснивачка права над Домом здравља „Др Мартон Шандор“
Мали Иђош (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Малом
Иђошу, Улица Занатлијска број 1.
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18. децембар 2019.

Члан 2.

Члан 3.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Марко
Мартиновић, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће Иванка
Беоковић, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-03
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-02
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1348.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1347.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Члан 1.

ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Житиште оснивачка права над Домом здравља Житиште (у даљем
тексту: Дом здравља), са седиштем у Житишту, Улица Иве Лоле
Рибара број 16.

Члан 1.

Члан 2.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Градa Суботицe
оснивачка права над Домом здравља Суботица (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Суботици, Улица Петефи Шандора
број 7.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 2.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 3.

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 4.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Дојнел
Китареску, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
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До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

127 Број: 022-827/2019-05
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-04
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1349.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА
„ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Градa Зрењанинa оснивачка права над Домом здравља „Др Бошко Вребалов“
Зрењанин (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Зрењанину, Улица Светосавска број 31.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Гордана Ђурић, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1350.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Нова
Црња оснивачка права над Домом здравља Српска Црња (у даљем
тексту: Дом здравља), са седиштем у Српскoj Црњи, Улица Жарка
Зрењанина број 15.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Даница Вучуревић Ђукин, до именовања директора Дома здравља у
складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

18. децембар 2019.

Члан 5.

Члан 6.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 6.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-07
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

1352.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-06
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1351.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Нови
Бечеј оснивачка права над Домом здравља Нови Бечеј (у даљем
тексту: Дом здравља), са седиштем у Новoм Бечеју, Улица Трг ослобођења број 2.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Жарко
Ђорђевић, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Сечањ
оснивачка права над Домом здравља Сечањ (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Сечњу, Улица Партизански пут бб.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Јасмина Шешлија, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 5.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Члан 6.

127 Број: 022-827/2019-08
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1353.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА
Члан 1.

ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА АДА

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Кањижа
оснивачка права над Домом здравља Кањижа (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Кањижи, Улица Карађорђева број 53.

Члан 1.

Члан 2.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Ада
оснивачка права над Домом здравља Ада (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Ади, Улица Јожеф Атиле број 9.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.

Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др
Андраш Балог, до именовања директора Дома здравља у складу
са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће Каролина
Ђолаи, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

127 Број: 022-827/2019-10
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-09
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Број 53 - Страна 3167

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1355.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1354.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

Страна 3168 - Броj 53

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

18. децембар 2019.

ОДЛУКУ

Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА”
КИКИНДА

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Нови
Кнежевац оснивачка права над Домом здравља Нови Кнежевац
(у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Новoм Кнежевцу,
Улица Краља Петра I Карађорђевића број 85.

Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Градa Кикиндe
оснивачка права над домом здравља „Дом здравља Кикинда” Кикинда (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Кикинди,
Улица Краља Петра Првог број 106.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Биљана Марковић, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Рената
Миклош, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-12
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-11
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1357.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1356.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Сента
оснивачка права над Домом здравља Сента (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Сенти, Улица Бошка Југовића број 6.

18. децембар 2019.
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Члан 2.

Члан 3.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Густав
Шурјан, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и
надзорног одбора, у складу са законом, настављају са радом
председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора
Дома здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Биљана Мусулин Јањић, до именовања директора Дома здравља у
складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају са радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-14
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-13
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1359.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1358.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Чока
оснивачка права над Домом здравља Чока (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Чоки, Улица Сенћанска број 3.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „АЛИБУНАР“
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Алибунар оснивачка права над Домом здравља „Алибунар“ (у даљем
тексту: Дом здравља), са седиштем у Алибунару, Улица Трг
слободе број 8.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
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Члан 4.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Динка
Кожокар Даждеа, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

18. децембар 2019.

До именовања председника и чланова управног одбора и
надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом
председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора
Дома здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

127 Број: 022-827/2019-16
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-15
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1360.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „БЕЛА ЦРКВА“
БЕЛА ЦРКВА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Бела
Црква оснивачка права над Домом здравља „Бела Црква“ Бела
Црква (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Белој Цркви, Улица Јована Поповића бб.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Слађана Лацмановић, до именовања директора Дома здравља у складу
са законом и Статутом Дома здравља.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1361.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Градa Вршцa оснивачка права над Домом здравља Вршац (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Вршцу, Улица Абрашевићева бб.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Родика
Петку, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Члан 5.

Члан 6.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 6.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-18
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

1363.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-17
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1362.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „КОВАЧИЦА“
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Ковачица
оснивачка права над Домом здравља „Ковачица“ (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Ковачици, Улица Штурова број 42.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „КОВИН“
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Ковин
оснивачка права над Домом здравља „Ковин“ (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Ковину, Улица Трг ослобођења број 4.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.

Члан 3.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће Јасмина
Ђаков, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

Члан 5.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Предраг Винковић, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву за упис у регистар
промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах
ће обавестити покрајински орган управе надлежан за послове здравства.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-19
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 3172 - Броj 53

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1364.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ОПОВО

18. децембар 2019.

и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Града Панчева
оснивачка права над Домом здравља Панчево (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Панчеву, Улица Милоша Обреновића број 2.

Члан 1.

Члан 2.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Опово
оснивачка права над Домом здравља Опово (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Опову, Улица Бориса Кидрича број 6.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 2.

Члан 3.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Софија
Поповић, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.

Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Стојан
Вишекруна, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 6.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 6.

127 Број: 022-827/2019-21
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-20
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1365.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1366.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ОДЛУКУ

Члан 2.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 1.

Члан 3.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Пландиште оснивачка права над Домом здравља „1. Октобар“ Пландиште (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Пландишту,
Улица Карађорђева број 13.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 2.

Члан 4.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Бранислав Ракетић, до именовања директора Дома здравља у складу
са законом и Статутом Дома здравља.

Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Драго
Божић, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-23
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-22
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1368.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ

1367.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Апатин
оснивачка права над Домом здравља Апатин (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Апатину, Улица Нушићева бб.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Кула
оснивачка права над Домом здравља Кула (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Кули, Улица Трг ослобођења број 9.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
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Члан 4.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Жарко
Шевин, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

18. децембар 2019.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-25
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-24
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1370.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1369.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ“
СОМБОР

ОДЛУКУ

Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ

Аутономна покрајина Војводина преузима од Градa Сомборa
оснивачка права над Домом здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор
(у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Сомбору, Улица
Мирна број 3.

Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Оџаци
оснивачка права над Домом здравља Оџаци (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Оџацима, Улица Мостонга број 25.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Стева
Панић, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.

Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Емеше
Ури, до именовања директора Дома здравља у складу са законом
и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-26
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Број 53 - Страна 3175

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-827/2019-27
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1372.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ

1371.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА БАЧ
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Бач
оснивачка права над Домом здравља Бач (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Бачу, Улица Бачка број 2.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Жељко
Меселџија, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ,,ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“
БАЧКА ПАЛАНКА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Бачка Паланка оснивачка права над Домом здравља ,,Др Младен
Стојановић“ Бачка Паланка (у даљем тексту: Дом здравља), са
седиштем у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра I број 26/а.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Горан
Ступар, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-28
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 3176 - Броj 53
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1373.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА”
БЕОЧИН

ОДЛУКУ

Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Бачки
Петровац оснивачка права над Домом здравља „Бачки Петровац“
Бачки Петровац (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у
Бачком Петровцу, Улица Маршала Тита број 6.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Беочин
оснивачка права над Домом здравља „Др Душан Савић Дода”
Беочин (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Беочину,
Улица Светосавска бб.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.

Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Ана
Болдоцки Илић, до именовања директора Дома здравља у складу
са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Масоуд Момени Седехи, до именовања директора Дома здравља у
складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

127 Број: 022-827/2019-30
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-29
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

18. децембар 2019.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1375.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1374.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ОДЛУКУ

Члан 2.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „БЕЧЕЈ“ БЕЧЕЈ

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 1.

Члан 3.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Бечеј оснивачка права над Домом здравља „Бечеј“ Бечеј (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Бечеју, Улица Браће Тан број 3.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 2.

Члан 4.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Јасмина Асси, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

Члан 5.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Косана
Нешић, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-32
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-31
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1377.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ

1376.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ ВРБАС
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Врбас оснивачка права над Домом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Врбасу, Улица Палих бораца број 20.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Жабаљ
оснивачка права над Домом здравља Жабаљ (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Жабљу, Улица Николе Тесле број 66.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
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18. децембар 2019.

Члан 4.

Члан 4.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Никола
Јакшић, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће прим. др
Веселин Бојат, до именовања директора Дома здравља у складу
са законом и Статутом Дома здравља.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.

Члан 5.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Члан 6.

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје мандат досадашњег директора Дома здравља.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 7.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

127 Број: 022-827/2019-34
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-33
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1378.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1379.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“
СРБОБРАН

ОДЛУКУ

Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“, НОВИ САД

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Србобран оснивачка права над Домом здравља „Др Ђорђе Бастић“
Србобран (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Србобрану, Улица Јована Поповића број 25/1 .

Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Града Новог Сада
оснивачка права над Домом здравља „Нови Сад“, Нови Сад (у
даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Новом Саду, Улица
Булевар цара Лазара број 75.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 2.

Члан 3.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.

Члан 2.

Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Кладар
Властимир, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
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Члан 5.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

127 Број: 022-827/2019-36
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-35
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1380.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1381.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Тител
оснивачка права над Домом здравља Тител (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Тителу, Улица Главна број 22.

Члан 1.

Члан 2.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Темерин оснивачка права над Домом здравља „Темерин“ Темерин (у
даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Темерину, Улица Народног фронта број 82.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.

Члан 4.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Миодраг Јанковић, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.

Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Томислав Угарковић, до именовања директора Дома здравља у складу
са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
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18. децембар 2019.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

127 Број: 022-827/2019-38
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-37
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1382.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 80. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1383.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 80. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ЗАВОДОМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА НОВИ САД

ОДЛУКУ

Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ЗАВОДОМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НОВИ САД

Аутономна покрајина Војводина преузима од Града Новог Сада
оснивачка права над Заводом за здравствену заштиту радника
Нови Сад (у даљем тексту: Завод), са седиштем у Новом Саду,
Улица Футошка број 121.

Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Града Новог Сада
оснивачка права над Заводом за здравствену заштиту студената
Нови Сад (у даљем тексту: Завод), са седиштем у Новом Саду,
Улица Др Симе Милошевића број 6.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Завода, за намене утврђене законом, обезбеђују се из буџета
Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.

Члан 4.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Завода, за намене утврђене законом, обезбеђују се из буџета
Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Дужност и послове директора Завод вршиће прим. др Радован
Латиновић, до именовања директора Завод у складу са законом и
Статутом Завода.

Члан 4.
Дужност и послове директора Завод вршиће Славица Петровић, до именовања директора Завод у складу са законом и Статутом Завода.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Завода, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Завода, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Завода поднеће надлежном органу пријаву за упис у регистар
промене оснивача Завода и по извршеном упису у регистар одмах ће
обавестити покрајински орган управе надлежан за послове здравства.

Члан 5.

Члан 6.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Завода поднеће надлежном органу пријаву за
упис у регистар промене оснивача Завода и по извршеном упису
у регистар одмах ће обавестити покрајински орган управе надлежан за послове здравства.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-39
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1384.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 80. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ЗАВОДОМ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НОВИ САД
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Града Новог Сада
оснивачка права над Заводом за хитну медицинску помоћ Нови
Сад (у даљем тексту: Завод), са седиштем у Новом Саду, Улица
Булевар патријарха Павла број 26а.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Завода, за намене утврђене законом, обезбеђују се из буџета
Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Завод вршиће др Богдан Живановић, до именовања директора Заводa у складу са законом и
Статутом Завода.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Завода, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Завода поднеће надлежном органу пријаву за
упис у регистар промене оснивача Завода и по извршеном упису
у регистар одмах ће обавестити покрајински орган управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-40
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1385.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
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здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД – МИКА ПАВЛОВИЋ”
ИНЂИЈА
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Инђија
оснивачка права над Домом здравља „Др Милорад – Мика
Павловић” Инђија (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у
Инђији, Улица Српскоцрквена број 5.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Јово
Комазец, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-41
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1386.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштин-
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ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

18. децембар 2019.
ОДЛУКУ

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ДР ДРАГАН ФУНДУК“ ПЕЋИНЦИ

ОДЛУКУ

Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“
Члан 1.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Пећинци оснивачка права над Домом здравља „Др Драган Фундук“
Пећинци (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Пећинцима, Улица Јове Негушевића број 5-7.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Ириг
оснивачка права над Домом здравља „Ириг“ (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Иригу, Улица Војводе Путника број
5.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 2.

Члан 3.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Небојша Ацин, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.

Члан 2.

Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др
Дубравка Цветковић-Мићић, до именовања директора Дома
здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Члан 5.

Члан 6.

Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 6.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-43
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

1388.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-42
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1387.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „РУМА“
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Рума
оснивачка права над Домом здравља „Рума“ (у даљем тексту:
Дом здравља), са седиштем у Руми, Улица Орловићева бб.

18. децембар 2019.
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Члан 2.

Члан 3.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују
се из буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са
законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Јелена Стојанац-Мрачевић, до именовања директора Дома здравља у
складу са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Мирослава Шево, до именовања директора Дома здравља у складу
са законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-45
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-44
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1390.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1389.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ

На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
(„Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1. и 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл.
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА
„ ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
СТАРА ПАЗОВА
Члан 1.

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Аутономна покрајина Војводина преузима од Општине Стара
Пазова оснивачка права над Домом здравља „ Др Јован Јовановић
Змај“ Стара Пазова (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у
Старој Пазови, Улица Владимира Хурбана број 2.

Члан 1.

Члан 2.

Аутономна покрајина Војводина преузима од Града Сремске
Митровице оснивачка права над Домом здравља Сремска Митровица (у даљем тексту: Дом здравља), са седиштем у Сремској
Митровици, Улица Стари Шор број 65.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 2.

Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.

Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.

Члан 3.
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Члан 4.

Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Снежана Табаковић, до именовања директора Дома здравља у складу са
законом и Статутом Дома здравља.
До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.

18. децембар 2019.

До именовања председника и чланова управног одбора и надзорног одбора, у складу са законом, настављају с радом председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора Дома
здравља, именовани до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Одмах по ступању на снагу ове одлуке, лице које врши дужност директора Дома здравља поднеће надлежном органу пријаву
за упис у регистар промене оснивача Дома здравља и по извршеном упису у регистар одмах ће обавестити покрајински орган
управе надлежан за послове здравства.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-47
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-827/2019-46
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1392.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1391.
На основу члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу
која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области
здравства („Службени лист АПВ”, број: 24/19), чл. 74. и 262. ст. 1.
и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj:
25/19), чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД
ДОМОМ ЗДРАВЉА „ШИД“ ШИД
Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина преузима од Општинe Шид
оснивачка права над Домом здравља „Шид“ Шид (у даљем
тексту: Дом здравља), са седиштем у Шиду, Улица Алексе Шантића број 1.
Члан 2.
Оснивачка права из члана 1. ове одлуке у име Аутономне покрајине Војводине врши Покрајинска влада.
Члан 3.
Од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују се из
буџета Аутономне покрајине Војводине, доприноса за обавезно
социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом.
Члан 4.
Дужност и послове директора Дома здравља вршиће др Крсто
Куреш, до именовања директора Дома здравља у складу са законом и Статутом Дома здравља.

На основу чл. 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр.
60/18 и 40/19-), члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014-др.
одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ
ПЛАНА РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020.-2025. ГОДИНЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу бесповратних средстава за реализацију
активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од
2020-2025. године (у даљем тексту: Правилник) прописују се намена и висина бесповратних средстава, корисници, обавезна документација, поступак додељивања бесповратних средстава, поступање
с непотпуним пријавама, критеријуми за доделу средстава, закључивање уговора с корисницима бесповратних средстава, обавезе
корисника средстава и друга питања значајна за реализацију активности израде акционог плана органске пољопривредне производње.
Висина и начин доделе бесповратних средстава
Члан 2.
Бесповратна средства која се додељују износе 5.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса
који ће бити објављен у „Службеном листу АП Војводине” , дневном листу „Дневник“, као и на интернет страници Секретаријата.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са
23.12.2019. године.
Документација поднета на конкурс се не враћа.
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Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се до 100% од
укупних прихватљивих трошкова.
Приликом обрачуна, узима се укупна вредност подстицаја с
порезом на додату вредност (ПДВ).
Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за :
Израду Акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Војводини од 2020 до 2025. Године, следеће структуре:
- Полазне основе (опис начина рада, извори података, време и место рада, предмет рада, начин рада, начин обраде
података, провера резултата, презентација резултата)
- Опис и тумачење структуре акционог плана (тумачење садржаја, структуре и односа појединих делова акционог плана)
- Уводна разматрања (Принципи и стандарси органске
производње, технологија органске производње, прерада,
контрола и сртификација у органској производњи, економија органске производње, удружења пољопривредних
произвођача, маркетинг и тржиште)
- Разлози за подстицање органске производње у Војводини (Органска производња у односу на структуру поседа, стабилност финансијских резултата пољопривредних
произвођача, развој села и сеоског туризма, очувању животне средине и биљних заједница)
- Анализа стања органске производње (Обим и структура
органске производње, Законска регулатива и прописи из
области органске пољопривреде, Контрола и сертификација органске производње за домаће тржиште, Контрола
и сертификација органске производње за ЕУ тржиште,
Контрола и сертификација органске производње за НОП
тржиште, Документација о органској производњи на
фарми као саставни део припреме за контролу и сертификацију, Управљање документима/ИТ платформа у органској производњи на фарми као саставни део припреме
за контролу и сертификацију, Маркетинг органских производа, Прикупљање података о пољопривредним произвођачима укљученим у органску производњу на територији Војводине, Анкетно истраживање, Економика
производње, Анализа инвестиција)
- SWOT анализа органске производње у Војводини (идентификацији предности, слабости могућности, шанси и
опасности, претњи; Алгоритам: 1. унутрашњи фактори
система 2. спољашњи фактори система, 3. лоциране фактора у дводимензионалном координатном систему, тренутно примењиване стратегије, нове стратегије и сл.)
- Главни циљеви и активности на развоју органске производње у Војводини (Основни циљеви: Повећање обима и
квалитета органске производње, Повећање обима и квалитета прераде органских производа, Подизање свести
потрошача и јавности о органској пољопривреди и производима, Развој тржишта органских производа, Јачање
институција и јачање система подршке органској производњи, Јачање институција на локалном нивоу; Јавне
расправе, промоција Нацрта АПРОППВ и Савета за органску производњу, Унапређивањем сарадње и партнерства цивилног сектора са носиоцима власти на покрајинском нивоу и успостављање услова за развој органске
пољопривредне производње)
- Табела имплементације (Главни циљеви и мере, Одговорност, Партнери, Циљеви, Динамика, Индикатор, Извори финансирања и сл.).
Право учешћа на конкурсу
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Потребна документација
Члан 4.

Потребна документација:
1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом
и печатом подносиоца;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта овлашћеног лица у правном лицу;
3. фотокопије уписа у одговарајући регистар установа;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
5. спецификацију трошкова
6. доказ о учешћу у научно истраживачким пројектима из
области пољопривреде
7. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
8. изјава подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату, као и према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
на основу раније потписаних уговора.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 5.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од
дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију пријава ће бити одбијена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
Комисија ће одбацити:
• Неблаговремене пријаве;
• Недозвољене пријаве;
• Пријаве које су поднела лица која немају право да учествују на конкурсу.
Одлучивање о додели бесповратних средстава
Члан 6.
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија),
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и Правилником.
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником,
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом.

Члан 3.

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију.

Право да конкуришу имају образовне и научноистраживачке
установе са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине; корисници буџетских средстава које је основала Република Србија или АП Војводина, а који имају искуства
и референце у научно истраживачким пројектима из области
пољоприврeде.

Комисија има право да када процени да су се стекли услови
за доношење записника са предлогом одлуке о додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
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Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.

18. децембар 2019.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава
Члан 7.
Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације, критеријума и бодова прописаних
овим чланом и то према табели:

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Критеријум

Начин бодовања

Укупан број бодова

Бодови

60
˂ 1 година
1-10 година
˃10

0/10/20

Ниједном
Једном
Више од једног пута

20/10/5

5
5-10
˃10

20/10/5

Досадашње искуство у у научно истраживачким пројектима
из области пољоприврeде.
Досадашње коришћење бесповратних средства за исту намену

Оцена одрживости нацрта акционог плана
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 8.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.
Право приговора

Исплата бесповратних средстава
Члан 12.
Средства у вредности 70% од додељеног износа биће пренета
након потписивања уговора и достављања менице, а у складу с
приливом средстава у буџет АПВ; остатак средстава у вредности
од 30% од додељеног износа биће након реализације активности
и достављања докумнетације за правдање средстава која ће бити
ближе дефинисана уговором.
Обавезе корисника средстава

Члан 9.
Поред наведених лица из члана 8. Правилника, право приговора има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобрена средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.
Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3)
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског
секретаријата.
Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7)
дана од пријема приговора. Покрајински секретар може да одбаци
приговор као неблаговремен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји у потпуности или делимично или да
одбије приговор као неоснован. О приговору се одлучује решењем.

Члан 13.
Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је сву
документацију у вези са инвестицијом чува најмање пет година
од дана исплате подстицаја.
Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате
бесповратних средстава до дана враћања средстава.
Праћење извршавања уговора

Коначна одлука

Члан 14.

Члан 10.
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из
уговора прати и контролише Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе и Сектор за правне и опште
послове и планирање и извршење буџета и агроекономику.

Уговор о додели бесповратних средстава

Завршне одредбе

Члан 11.

Члан 15.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава покрајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна. Корисник средстава је у обававези
приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са Секретаријатом – преда регистровану меницу с меничном изјавом,
као средство обезбеђења за наменско коришћење средстава, како
авансног, тако и свеобухватног износа додељених средстава.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.
У Новом Саду,
16.12.2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић, с.р.

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПОСЕБНИ ДЕО
1393.

1395.

На основу 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 са чл. 240. и 247. Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), Покрајинска
влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) а у
вези са чланом 10. став 2. тачка 5. и члана 15. став 2. Покрајинскe
скупштинскe одлукe о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Сл.
лист АП Војводине“, број: 53/2016), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Овлашћује се Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, да у
име оснивача, закључи Анекс I Kолективног уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад, број: 160/2015, од 27.
јануара 2015. године и број: 2715/2 од 29. децембра 2017. године.

Даје се сагласност на Одлуку o расподели нераспоређене добити за 2018. годину број: 4714/XX-3, коју је донeo Надзорни одбор
ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на седници одржаној 6. децембра 2019. године.

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: 031-221/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-841/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1394.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1396.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број: 37/14) , члана 10. став 2. тачка 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“,
Петроварадин („Службени лист АПВ“, број: 53/16), Покрајинска
влада, на седници одржаној 18. децембра 2019.године, донела је

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВˮ, број: 37/2014), а у вези с чланом 246. став 1. Закона о раду
(„Службени гласник РСˮ, број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за 2020. годину, који је донeo Надзорни одбор „Војводинашума“, Петроварадин, на седници одржаној
28. новембра 2019. године.

Овлашћује се Роберт Отот, заменик покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача
закључи Анекс Колективног уговора за Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводинеˮ, Нови Сад.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-832/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 031-201/2018
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић
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1397.

1399.

На основу члана 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др. Закон и 95/18др.закон) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у
вези с чланом 4. став 2. Одлуке о оснивању Службе за службе
за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 25/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године,
донела је

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 51. тачка 2. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18,
113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
Биљани Молдованов-Иштванов, вршиоцу дужности директора
Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, престаје рад на положају,протеком
времена на који је постављена, закључно са 2. јануаром 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-154/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-155/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Ивани Бороји, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у Сектору за савремено стваралаштво, престаје рад на положају подношењем писмене оставке, закључно са 25. децембром
2019. године.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1398.
На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18-др.
закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), а у
вези с чланом 4. став 2. Одлуке о оснивању Службе за службе
за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 25/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

1400.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон,
95/2018 – др.закон и 95/2018 др. закон), а у вези с чланом 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Драгану Мићићу, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај,
дана 26. децембра 2019. године, престаје рад на положају због
протека времена на које је постављен.
II

Биљана Молдованов-Иштванов, мастер економиста, поставља
се за вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију
корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине,
на период од три месеца, почев од 3. јануара 2020. године.
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: 02-120/2019-2
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-156/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1401.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон и 95/18 –

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

др.закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Миливој Сувајџин, дипломирани инжењер менаџмента, п о с
т а в љ а се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, почев од
27. децембра 2019. године, на период од три месеца.

Број 53 - Страна 3189
РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Установе ‒ Центрa за привредно-технолошки развој Војводине
за период јануар‒децембар 2019. године, које је донео Управни
одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 11. седници одржаној 11. децембра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 402-43/2019/1
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-121/2019-2
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1402.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члана
4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист
АП Војводине“, брoj: 54/14), а у вези са чланом 51. тачка 7. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 21/16, 113/17, 95/18 и
113/17-др. закон и 95/18-др.закон), Покрајинска влада, на седници
одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1404.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ”, број: 4/2008), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра
2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Установе ‒ Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2019.
годину, којe је донео Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 11. седници одржаној 11.
децембра 2019. године.

I

II

Јовану Аксентијевићу, вршиоцу дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
у Сектору за подршку јединицама локалне самоуправе престаје
рад на положају, закључно са 28. децембром 2019. године, због
навршења 65. годинe живота и најмање 15 година стажа осигурања.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-162/2019/1
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

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

1405.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 031-2/2019/199
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1403.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист
АПВ”, број: 4/2008), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра
2019. године, д о н е л а ј е

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“
, број: 17/03 и 3/06) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“ , број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра
2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје cе сагласност на Измену Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, коју је
усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине
Војводине, на 68. седници одржаној 29. новембра 2019. године.
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1408.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-34/2019-1
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

18. децембар 2019.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18.
децембра 2019. године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1406.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 22/2011), члана 32.
тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима за 2019. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на
182. седници одржаној 12. децембра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину, које је усвојио Управни одбор
Завода, на 20. седници одржаној 12. новембра 2019. године.

127 Број: 402-37/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-114/2018-01
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1409.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18.
децембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1407.

I

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и
22/2011), члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18.
децембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Измене Програма рада Фонда за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину, које је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 181. седници одржаној
10. децембра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода
за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских
Руснацох за 2019. годину, које је донео Управни одбор Завода, на
20. седници одржаној 12. новембра 2019. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-107/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-994/2018-02
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1410.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01)
и чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину, које је
донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 23.
седници одржаној 9. децембра 2019. године.

127 Број: 022-840/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1413.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-83/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године
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Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени лист
РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 1. алинеја 5. 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 18. децембра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

1411.

I

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01) и
чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

Немања Старовић, историчар, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду, на лични
захтев.

РЕШЕЊЕ

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

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програмa рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину, које је
донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 23.
седници одржаној 9. децембра 2019. године.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-198/2019-04
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-845/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1412.
На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/2011), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец, коју је донео Управни одбор Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец,
на седници одржаној 21. новембра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1414.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени лист
РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 1. алинеја 5. 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 18. децембра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Ђуро Поповић, менаџер из Новог Сада, именује се за председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду, као представник оснивача, до истека мандата Надзорног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-199/2019-04
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић
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1415.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др.
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе
и пензионере у Апатину („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
18. децембра 2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

2. Саша Шпановић, дипломирани инжењер информатике
из Сомбора, представник удружења;
3. Снежана Мићин, дипломирана социјална радница из Ветерника, представница корисника;
4. Жарка Црнобрња, дипломирана социјална радница из
Сомбора, представница запослених.
Председница и чланови Управног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за старе и
пензионере у Апатину, због истека мандата:
- председник:
Саша Добријевић, дипломирани економиста из Апатина,
представник оснивача;
- чланови:
1. Роберт Штајгервалд, дипломирани економиста из Сомбора, представник оснивача;
2. Александра Шћекић, дипломирана економисткиња-мастер из Апатина, представница удружења;
3. Драгица Самарџић, пензионерка из Апатина, представница корисника;
4. Николина Мраовић, куварица из Апатина, представница
запослених.
II

127 Број: 022-797/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1417.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др.
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе
и пензионере у Апатину („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 18. децембра 2019. године, д о н е л а ј е

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

РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-796/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

18. децембар 2019.

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за старе и
пензионере у Апатину, због истека мандата:
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1416.
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 старе и пензионере у Апатину
(„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 18. децембра 2019. године, д о н е л а ј е

- председница:
Маргит Домбовитс, економисткиња из Апатина, представница оснивача;
- чланице:
1. мр Ксенија Бодловић Чанковић, докторица стоматологије-ортодонт из Апатина, представница оснивача;
2. Жарка Црнобрња, дипломирана социјална радница из
Сомбора представница запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ
I

127 Број: 022-798/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

У Управни одбор Дома за старе и пензионере у Апатину, именују се:
- за председницу:
Милана Срдић, мастер професор физичког васпитања и
спорта из Апатина, представница оснивача;
- за чланове:
1. Душица Пањевић, дипломирана економисткиња из Пригревице, представница оснивача;

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1418.
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 старе и пензионере у Апатину

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 53 - Страна 3193

(„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 18. децембра 2019. године, д о н е л а ј е

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
У Надзорни одбор Дома за старе и пензионере у Апатину, именују се:
- за председницу:
Марија Шилинг-Нађфеји, прехрамбена технолошкиња
из Купусине, представница оснивача;
- за чланове:
1. Радомир Радујко, професор спорта и физичког васпитања из Апатина, представник оснивача;
2. Славица Цвијић, главна медицинска сестра из Апатина,
представница запослених.
Председница и чланови Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину, именују се на четири године.

II

127 Број: 022-803/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1420.
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 лица ометена у менталном развоју
„OTTHON” у Старој Моравици („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 18.
децембра 2019. године, д о н е л а ј е

II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

У Управни одбор Дома за лица ометена у менталном развоју
„OTTHON” у Старој Моравици, именују се:

127 Број: 022-799/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1419.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др.
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача
над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за
лица ометена у менталном развоју „OTTHON” у Старој Моравици („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 18. децембра
2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON” у Старој Моравици, због
истека мандата:

- за председника:
Шандор Хоркаи, инжењер аутоматике из Старе Моравице, представник оснивача;
- за чланове:
1. Бојана Вукелић, дипломирана педагошкиња из Бачке Тополе, представница оснивача;
2. Рихард Танчик, дипломирани андрагог-мастер из Старе
Моравице, представник удружења;
3. Соња Михајловић, дипломирана психолошкиња из Новог Сада, представница корисника;
4. Чила Лазић, медицинска сестра из Старе Моравице,
представница запослених.
Председник и чланови Управног одбора Дома за лица ометена
у менталном развоју „OTTHON ” у Старој Моравици, именују се
на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-804/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

- председник:
Шандор Хоркаи, инжењер аутоматике из Старе Моравице, представник оснивача;
- чланови:
1. Золтан Фодор, техничар противпожарне заштите из Старе Моравице, представник оснивача;
2. Ида Тот, дипломирана хемичарка из Старе Моравице,
представница удружења;
3. Етела Кочиш, медицинска сестра из Суботице, представница корисника;
4. Андор Торма Нађ, медицински техничар из Старе Моравице, представник запослених.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1421.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др.
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача
над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за
лица ометена у менталном развоју „OTTHON” у Старој Моравици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
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ској 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 18. децембра
2019. године, д о н е л а ј е

- за председника:
Армин Фаркаш, дипломирани социјални радник из Бачке Тополе, представник оснивача;
- за чланове:
1. Шандор Ловаш, дипломирани економиста из Старе Моравице, представник оснивача;
2. Ана Франк, финансијска техничарка из Старе Моравице,
представница запослених.

РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за лица
ометена у менталном развоју „OTTHON” у Старој Моравици,
због истека мандата:
- председник:
др Зоран Керепеш из Старе Моравице, представник оснивача;
- чланови:
1. Карољ Векоњ из Бачке Тополе, представник оснивача;
2. Ана Франк, финансијска техничарка из Старе Моравице,
представница запослених.
II

18. децембар 2019.

Председник и чланови Надзорног одбора Дома за лица ометена
у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици именују се
на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-806/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-805/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1423.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1422.
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 лица ометена у менталном развоју
„OTTHON“ у Старој Моравици („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 18.
децембра 2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 61. ст. 12. и 13. 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,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 60/18 и 40/19),
те у складу с 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 18. децембра 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – укупно
1.500.000,00 динара (словима: један милион пет стотина хиљада
динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

У Надзорни одбор Дома за лица ометена у менталном развоју
„OTTHON“ у Старој Моравици, именују се:
Врста буџетске
класификације

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Глава

00 Покрајински секретаријат за здравство

Програм

1801 Уређење и надзор у области здравства

900.000,00

Програмска
активност / пројекат

1003 САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ

400.000,00

Функционална
класификација

760 Здравство неквалификовано на другом месту

Извор
финансирања

01 00 Општи приходи и примања из буџета

200.000,00

Економска
класификација

414 Социјална давања запосленима

200.000,00

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом

1.500.000,00

200.000,00

18. децембар 2019.
Економска
класификација
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423 Услуге по уговору

200.000,00

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених

100.000,00

4234 Услуге информисања

100.000,00

Програмска
активност / пројекат

1004 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

500.000,00

Функционална
класификација

760 Здравство неквалификовано на другом месту

Извор
финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Економска
класификација

422 Трошкови путовања

150.000,00

4221 Трошкови службених путовања у земљи

150.000,00

423 Услуге по уговору

350.000,00

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених

200.000,00

4234 Услуге информисања

150.000,00

Економска
класификација

Врста буџетске
класификације
Програм
Програмска активност
/ пројекат

Шифра и назив буџетске класификације
1802 Превентивна здравствена заштита

Износ
600.000,00

4006 УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ
ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

200.000,00

Функционална
класификација

760 Здравство неквалификовано на другом месту

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

200.000,00

Економска
класификација

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

200.000,00

4641 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

200.000,00

Програмска активност
/ пројекат

4014 ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

400.000,00

Функционална
класификација

760 Здравство неквалификовано на другом месту

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

400.000,00

Економска
класификација

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

400.000,00

4641 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08
преносе 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 Општи приходи и
примања буџета – 1.500.000,00 динара, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план и периодично право потрошње апропријација
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство за укупно 1.500.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру
Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и периодичном нивоу права потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.

400.000,00
1.500.000,00

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-27
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1424.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. 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,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајин-
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ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 60/18 и 40/19),
те у складу с 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 18. децембра 2019. године,
до н о с и
Врста буџетске
класификације
Раздео

РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средства, планирана Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од укупно 3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара и 00/100) –
према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Глава

3.000.000,00

Програм
Програмска
активност/
Пројекат

18. децембар 2019.

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
1002 Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног
наслеђа

3.000.000,00
3.000.000,00

Функционална
класификација

820 Услуге културе

3.000.000,00

Извор
финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

Укупно за раздео 07

3.000.000,00

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 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план и периодично право потрошње апропријација
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за укупно 3.000.000,00 динара, а у истом износу увећава
се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског
секретаријата за финансије.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-28
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Врста буџетске
класификације

1425.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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 ,
113/17, 95/18 ,31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19),
те у складу с 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 18. децембра 2019. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од
укупно 8.230.000,00 динара (словима: осам милиона две стотине
тридесет хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић
Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице

Глава

06 00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Износ
(у динарима)

Програм

2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

1.040.000,00

Програмска активност/
пројекат

1002 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

1.040.000,00

18. децембар 2019.
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Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

1.040.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.040.000,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

1.040.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.040.000,00

Програм

2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

7.190.000,00

Програмска
активност/пројекат

1005 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

190.000,00

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

190.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

190.000,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

190.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

190.000,00

Програмска активност/
пројекат

1006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

7.000.000,00

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

7.000.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

7.000.000,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

7.000.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

7.000.000,00

Укупно за раздео 06:

8.230.000,00

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 Општи приходи
и примања буџета 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план и периодично право потрошње апропријација
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за укупно 8.230.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру
Покрајинског секретаријата за финансије.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-29
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

1426.
На основу члана 61. ст. 12. и 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,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), те у
складу с 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 18. децембра 2019. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину –
у износу од 620.160,00 динара (словима: шест стотина двадесет
хиљада стотину шездесет динара и 00/100) – према буџетским
класификацијама приказаним у следећој табели:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Врста буџетске
класификације

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Глава

00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

620.160,00

Програм

1507 Уређење и развој у области туризма

620.160,00

Програмска
активност/пројекат

1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине

620.160,00

Функционална
класификација

473 Туризам

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања из буџета

620.160,00

Страна 3198 - Броj 53
Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

620.160,00

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима

620.160,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16

620.160,00

преносе 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 Општи
приходи и примања буџета износ од 620.160,00 динара, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план и периодично право потрошње апропријација
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 620.160,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру
Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и периодичном нивоу права потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-30
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Врста буџетске класификације

18. децембар 2019.

1427.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. 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,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19),
те у складу с 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 18. децембра 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину (Службени лист АПВ, бр. 60/2018 и 40/2019) у износу од 98.000.000,00
динара (словима: деведесет осам милиона динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић
Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Глава

03 Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине

Програм
Програмска активност/
пројекат

0903 Породично-правна заштита грађана

Износ
(у динарима)
98.000.000,00

98.000.000,00

1008 Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

98.000.000,00

Функционална
класификација

040 Породица и деца

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања из буџета

98.000.000,00

Економска класификација

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

98.000.000,00

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу

98.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09

98.000.000,00

преносе 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 Општи приходи и примања буџета износ од 98.000.000,00 динара, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план и периодично право потрошње апропријација из
става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и равноправност полова за
98.000.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација
текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за
финансије, на годишњем и периодичном нивоу права потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-31
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1428.
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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и чла-

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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на 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 18. децембра 2019. године, д о н о с и

члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 18. децембра 2019. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 Општи приходи и примања 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 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, износ од 1.457.568,00 динара
(словима: један милион четири стотине педесет седам хиљада пет
стотина шездесет осам динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке
2. овог решења.

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 – Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од
3.628.400,00 динара (словима: три милиона шест стотина двадесет осам хиљада четири стотине 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
1.457.568,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом), а периодично право
потрошње – квота – увећава се у висини и по методологији, а по
условима, начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени
период који утврђује покрајински орган 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 кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, за финансирање
додатних радова на Клиници за кардиологију Института за кардиоваскуларне болести – извођење новог система за дојаву пожара – аналогно адресабилне централе за детекцију и дојаву пожара
за трећи спрат.
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: 401-182/2019-146
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 3.628.400,00 динара а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Основној
школи „Соња Маринковићˮ Зрењанин, за финансирање трошкова извођења радова и вршења стручног надзора на инвестиционом одржавању – замени столарије на објекту школе издвојеног
одељења у Михајлову.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1429.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19), као и

127 Број: 401-182/2019-147
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1430.
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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
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2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 18. децембра 2019. године, д о н о с и

2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18 и 40/19), као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 18. децембра 2019. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од
3.690.000,00 динара (словима: три милиона шест стотина деведесет хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог
решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 – Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од
904.569,00 динара (словима: деветсто четири хиљаде пет стотина шездесет девет 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 3.690.000,00 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 одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган за послове финансија.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 904.569,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Основној школи
„Моша Пијаде” Дебељача, за финансирање трошкова извођења
радова на инвестиционом одржавању – замена столарије на објекту поменуте основне школе.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање
трошкова извођења радова на инвестиционом одржавању – поправка крова фискултуре сале и санирање зидова од влаге у Основној школи „Жарко Зрењанинˮ Обровац.

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

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-148
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић
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1432.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за

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,
99/16 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 18. децембра 2019. године, д о н о с и

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-150
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, Програм 0902
Социјална заштита, Програмска активност 1014 Развој услуга
социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите
у АПВ, функционална класификација 090 Социјална заштита
накласификована на другом месту, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти, износ од 98.000.000,00 динара (словима:
деведесет осам милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 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 98.000.000,00
динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, у укупном износу од 98.000.000,00 динара усмериће се:
• Дому за децу и омладину „Колевка” у Суботици, за набавку бојлера и извођење радова на мрежи – 5.000.000,00
динара;
• Дому за лица ометена у развоју „Отхон” у Старој Моравица, за набавку опреме за кухињу, вешерај и корисничке собе – 3.000.000,00 динара;
• Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, за обнову вешераја, набавку опреме и намештаја –
41.000.000,00 динара;
• СОС Дечјем селу „Др Милорад Павловић” у Сремској
Каменици, за набавку и уградњу ПВЦ столарију и реконструкција стаза око објеката – 11.000.000,00 динара;
• Геронтолошком центру Нови Сад, за набавку и уградњу
лифтова и клима уређаја – 9.800.000,00 динара;
• Геронтолошком центру Зрењанин, за реконструкцију
централне кухиње – 15.000.000,00 динара;
• Дому за душевно оболела лица „Чуруг” у Чуругу за набавку и монтажу портирнице контејнерског типа са инсталацијом, набавку опреме и поправке и одржавање
објеката у Дому – 13.200.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова 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”.
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Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1433.
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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 2019. 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 2019. 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, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве у износу од
4.802.692,04 динара (словима: четири милиона осам стотина две
хиљаде шестсто деведесет два динара и 04/100) по изворима финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета- 2.802.692,04
динара и 01 02 Oпшти приходи и примања буџета – накнаде и
други приходи по посебним законима – 2.000.000,00 динара, одобрава се Разделу 05 – Покрајинскoм секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0101 – Уређење и
надзор у области пољопривреде, Програмска активност 1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор, функционална
класификација 421 Пољопривреда, економска класификација 483
Новчане казне и пенали по решењу судова, односно 4831 Новчане
казне и пенали по решењу судова, у износу од 4.802.692,04 динара (словима: четири милиона осам стотина две хиљаде шестсто
деведесет два динара и 04/100) по изворима финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета 2.802.692,04 динара и 01 02
Oпшти приходи и примања буџета – накнаде и други приходи
по посебним законима – 2.000.000,00 динара, због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 4.802.692,04 динара по изворима финансирања наведеним у првом ставу, а периодично право потрошње – квота – увећава се у
висини и по методологији, те по условима, начину и поступку за
измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода
и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински
орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
намењено је за исплату правоснажних и извршних пресуда по
предметима у којима је тужена АП Војводина, а по којима је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у обавези да поступа из делокруга свог рада.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
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18. децембар 2019.

пољопривреду, водопривреду и шумарство преузеће обавезу на
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

1. Овим закључком утврђује се Програм отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину (у даљем тексту: Програм).

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

2. Програм обухвата неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, које се може отуђити ради изградње, у складу с планским документом, на основу
којег се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола,
у 2020. години.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-151
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1434.
На основу чл. 32. тачка 13, 35. и 36. став 8. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/14), а у вези с чланом 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број: 72/09, 81/09
– испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19др. закон), као и с чланом 33. Покрајинске уредбе о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине”, број: 42/18), Покрајинска влада,
на седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ

3. Стручне и административне послове у вези с реализацијом
Програма обавља Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом.
4. Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, подноси
Покрајинској влади извештај о реализацији Програма, најкасније
до истека првог квартала 2021. године.
5. Програм из тачке 1. овог закључка саставни је део овог закључка.
Програм из тачке 1. овог закључка објављује се у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 46-1340/2019
Нови Сад, 18. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020.
ГОДИНУ
РЕДНИ
БРОЈ

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА

КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА

АДРЕСА/ПОТЕС

ПОВРШИНА
У М2

НАМЕНА

1.

Врдник

936/1

Село

809

породично становање

2.

Врдник

936/2

Село

1.306

породично становање

3.

Врдник

1148

Нова Колонија

369

породично становање

4.

Врдник

2025

Стара Колонија

933

породично становање

5.

Врдник

2038/6

Стара Колонија

304

породично становање

6.

Врдник

2075

Стара Колонија

1317

породично становање

7.

Врдник

2131

Лединачко

830

породично становање

8.

Врдник

2149

Стара Колонија

1813

породично становање

9.

Врдник

2163/2

Стара Колонија

397

породично становање

10.

Врдник

2171/2

Стара Колонија

2803

породично становање

11.

Врдник

2272

Рекећаш

1445

породично становање

12.

Ковин

5494

Мале Њиве

26910

радна зона

13.

Доњи Град

34402/2

Панонска 1

394

породично становање

14.

Мол

3404

Петефи Шандора

309

породично становање

15.

Чуруг

6513

Форланд

1.541

зона кућа за одмор и рекреацију

16.

Чуруг

6516

Форланд

1.865

зона кућа за одмор и рекреацију

17.

Чуруг

6518

Форланд

1.458

зона кућа за одмор и рекреацију

18.

Чуруг

6523

Форланд

2.762

зона кућа за одмор и рекреацију

19.

Чуруг

6526

Форланд

2.838

зона кућа за одмор и рекреацију

20.

Чуруг

6528

Форланд

1.370

зона кућа за одмор и рекреацију

21.

Чуруг

6529

Форланд

2.992

зона кућа за одмор и рекреацију

22.

Чуруг

6534

Форланд

1.189

зона кућа за одмор и рекреацију

23.

Чуруг

6538

Форланд

2.684

зона кућа за одмор и рекреацију
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24.

Чуруг

6540

Форланд

1.444

зона кућа за одмор и рекреацију

25.

Чуруг

6541

Форланд

1.186

зона кућа за одмор и рекреацију

26.

Чуруг

6543

Форланд

2.326

зона кућа за одмор и рекреацију

27.

Чуруг

6545

Форланд

3.503

зона кућа за одмор и рекреацију

28.

Чуруг

6547

Форланд

2.628

зона кућа за одмор и рекреацију

29.

Чуруг

6555

Форланд

1.685

зона кућа за одмор и рекреацију

30.

Чуруг

6557

Форланд

4.523

зона кућа за одмор и рекреацију

31.

Чуруг

6558

Форланд

1.882

зона кућа за одмор и рекреацију

32.

Кањижа

555/2

Штранд

21.176

туристичко спортско-рекреативне
површине - камп

33.

Стари Лец

138

Сутјеска

424

зона централних садржаја

34.

Јаша Томић

1382

Маршала Тита

4.623

зона породичног становања

35.

Колут

354/2

Станка Опсенице

1.387

зона породичног становања

1435.

1436.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

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, 37/16, 29/17 и
24/19) а у вези с чланом 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м

РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 6, уџбеник за
шести разред основне школе, на словачком језику, ауторке Тање
Парезановић, писан на словачком језику и писму, од школске
2019/2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-798/2019-01
Дана: 09. 12. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály/
Михаљ Њилаш/

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈЕЛЕНЕ БЈЕЛИЦЕ,
дипломиране педагошкиње из Опова на дужност директорке
Центра за социјални рад „Опово“ у Опову.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-856/2019
Нови Сад, 12. децембар 2019. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић
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Члан 2.

На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Сл. лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и члана 28. став 1.
тачка 17. Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, на 13. седници одржаној дана 26. јуна
2019.године, донео је
ОДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ ДОЗВОЛА
ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ
И РИБОЛОВ „БУЋКОМ“
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђују се вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2020. годину, на делу рибaрског подручја „Срем“река Дунав од км 1297 до км 1233, чији је корисник ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, у следећим износима:
- годишња дозвола за привредни риболов . . . . . . . .
120.000,00 динара
- годишња дозвола за „бућку“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,00 динара

Услови и начин вршења привредног риболова, као и услови
плаћања дозвола за привредни риболов регулисаће се појединачним уговорима који ће се закључити са корисницима ових дозвола.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Технички сектор – Служба
за за управљање и коришћење природних ресурса – Одељење за
рибарство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине“, а објавиће се по добијању сагласности министра надлежног за послове заштите и коришћења
рибљег фонда.
У Новом Саду,
Број: V-73/46
Дана: 26. јуни 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр Ласло Фехер, с. р.
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-

На основу чл. 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр.
60/18 и 40/19-), члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014-др.
одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ
ПЛАНА РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020.-2025. ГОДИНЕ
I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске
пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини
за период од 2020.-2025. године.
Циљ Конкурса јесте подршка развоју органске производње на територији Аутономне покрајине Војводине израдом акционог плана.
II ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по овом
конкурсу јесте 5.000.000,00 динара.
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се до 100% од
укупних прихватљивих трошкова.
Приликом обрачуна, узима се укупна вредност подстицаја с
порезом на додату вредност (ПДВ).
Средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за :
Израду Акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Војводини од 2020 до 2025. године, следеће структуре:
- Полазне основе (опис начина рада, извори података, време и место рада, предмет рада, начин рада, начин обраде
података, провера резултата, презентација резултата)
- Опис и тумачење структуре акционог плана (тумачење
садржаја, структуре и односа појединих делова акционог плана)
- Уводна разматрања (Принципи и стандарси органске
производње, технологија органске производње, прерада,
контрола и сртификација у органској производњи, економија органске производње, удружења пољопривредних
произвођача, маркетинг и тржиште)
- Разлози за подстицање органске производње у Војводини (Органска производња у односу на структуру поседа, стабилност финансијских резултата пољопривредних
произвођача, развој села и сеоског туризма, очувању животне средине и биљних заједница)
- Анализа стања органске производње (Обим и структура
органске производње, Законска регулатива и прописи из
области органске пољопривреде, Контрола и сертификација органске производње за домаће тржиште, Контрола
и сертификација органске производње за ЕУ тржиште,
Контрола и сертификација органске производње за НОП
тржиште, Документација о органској производњи на
фарми као саставни део припреме за контролу и сертификацију, Управљање документима/ИТ платформа у органској производњи на фарми као саставни део припреме
за контролу и сертификацију, Маркетинг органских производа, Прикупљање података о пољопривредним произвођачима укљученим у органску производњу на територији Војводине, Анкетно истраживање, Економика
производње, Анализа инвестиција)

SWOT анализа органске производње у Војводини (идентификацији предности, слабости могућности, шанси и
опасности, претњи; Алгоритам: 1. унутрашњи фактори
система 2. спољашњи фактори система, 3. лоциране фактора у дводимензионалном координатном систему, тренутно примењиване стратегије, нове стратегије и сл.)
- Главни циљеви и активности на развоју органске производње у Војводини (Основни циљеви: Повећање обима и
квалитета органске производње, Повећање обима и квалитета прераде органских производа, Подизање свести
потрошача и јавности о органској пољопривреди и производима, Развој тржишта органских производа, Јачање
институција и јачање система подршке органској производњи, Јачање институција на локалном нивоу; Јавне
расправе, промоција Нацрта АПРОППВ и Савета за органску производњу, Унапређивањем сарадње и партнерства цивилног сектора са носиоцима власти на покрајинском нивоу и успостављање услова за развој органске
пољопривредне производње)
- Табела имплементације (Главни циљеви и мере, Одговорност, Партнери, Циљеви, Динамика, Индикатор, Извори финансирања и сл.).
III ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са
23.12.2019. године.
IV ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ И
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС
Право да конкуришу имају образовне и научноистраживачке
установе са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине; корисници буџетских средстава које је основала Република Србија или АП Војводина, а који имају искуства
и референце у научно истраживачким пројектима из области
пољоприврeде.
Потребна документација:
1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом
и печатом подносиоца;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта овлашћеног лица у правном лицу;
3. фотокопије уписа у одговарајући регистар установа;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју;
5. спецификацију трошкова
6. доказ о учешћу у научно истраживачким пројектима из
области пољопривреде
7. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
8. изјава подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату, као и према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
на основу раније потписаних уговора.
V ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и
поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилником о додела бесповратних средстава за реализацију
активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период
од 2020.-2025. године.
VI УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА:
1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. права и обавезе између Покрајинског секретаријата и корисника дефинисаће се уговором
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3. средства у вредности 70% од додељеног износа биће
пренета након потписивања уговора и достављања менице, а у складу с приливом средстава у буџет АПВ; остатак средстава у вредности од 30% од додељеног износа
биће након реализације активности и достављања докумнетације за правдање средстава која ће бити ближе дефинисана уговором
4. корисник средстава у обавези је да – приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са Секретаријатом
– преда регистровану меницу с меничном изјавом, као
средство обезбеђења за наменско коришћење средстава,
како авансног, тако и свеобухватног износа додељених
средстава;
VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад,

18. децембар 2019.

с назнакoм „”Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске
пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини
за период од 2020.-2025. године или лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног
дана од 9 до 14 часова.
VIII КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације можете добити путем броја телефона
021/487 42 45 од 10 до 14 часова.
VIII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве и поменути правилник могу
се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

18. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1345. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
1346. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Мартон Шандор“ Мали иђош
1347. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Суботица
1348. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Житиште
1349. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
1350. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Српска Црња
1351. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Нови Бечеј
1352. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Сечањ
1353. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Ада
1354. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Кањижа
1355. Одлука о преузимању оснивачких права над „Домом
здравља Кикинда” Кикинда
1356. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Нови Кнежевац
1357. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Сента
1358. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Чока
1359. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Алибунар“
1360. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Бела Црква“ Бела Црква
1361. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Вршац, Вршац
1362. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Ковачица“
1363. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Ковин“
1364. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Опово
1365. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Панчево
1366. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „1. октобар“ Пландиште
1367. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Апатин
1368. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Кула
1369. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Оџаци
1370. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор
1371. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Бач, Бач
1372. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
1373. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац
1374. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Душан Савић Дода” Беочин
1375. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Бечеј“ Бечеј
1376. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Вељко Влаховић“ Врбас
1377. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Жабаљ
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3177
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1378. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Нови Сад“, Нови Сад
1379. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран
1380. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Темерин“ Темерин
1381. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Тител
1382. Одлука о преузимању оснивачких права над Заводом
за здравствену заштиту студената Нови Сад
1383. Одлука о преузимању оснивачких права над Заводом
за здравствену заштиту радника Нови Сад
1384. Одлука о преузимању оснивачких права над Заводом
за хитну медицинску помоћ Нови Сад
1385. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Милорад – Мика Павловић”, Инђија
1386. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Ириг“
1387. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци
1388. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Рума“
1389. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља Сремска Митровица
1390. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „ Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
1391. Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „Шид“ Шид

3178
3178
3179
3179
3180
3180
3181
3181
3181
3182
3182
3183
3183
3184

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1392. Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја
органске пољопривредне производње у Аутономној
покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године;

3184

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1393. Решење о давању овлашћења за закључење Анекса I
Колективног уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод
за урбанизам Војводине“, Нови Сад;
1394. Решење о давању сагласности на Годишњи програм
пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за
2020. годину;
1395. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити за 2018. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1396. Решење о давању овлашћења за закључење Анекса
Колективног уговора за Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад;
1397. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности директора Службе за интерну ревизију корисника
буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине;
1398. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских
средстава Аутономне покрајине Војводине;
1399. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама;
1400. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за
енергетику, грађевинарство и саобраћај;
1401. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај;

3187
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3187
3187
3188
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3188
3188
3188
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1402. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине;
1403. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2019. године;
1404. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2019. годину;
1405. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину;
1406. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Завода за културу војвођанских
Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за
2019. годину;
1407. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину;
1408. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину;
1409. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима за 2019. годину;
1410. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2019. годину;
1411. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2019. годину;
1412. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“
Стари Лец;
1413. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду;
1414. Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду;
1415. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину;
1416. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину;
1417. Решење о разрешењу председнице и чланица Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину;
1418. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Апатину;
1419. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за лица ометена у менталном
развоју „OTTHON“ У Старој Моравици;
1420. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за лица ометена у менталном
развоју „OTTHON“ У Старој Моравици;
1421. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за лица ометена у менталном
развоју „OTTHON“ У Старој Моравици;
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1422. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за лица ометена у менталном
развоју „OTTHON“ У Старој Моравици;
1423. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-27;
1424. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-28;
1425. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-29;
1426. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-30;
1427. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-31;
1428. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-146;
1429. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-147;
1430. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-148;
1431. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-149;
1432. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-150;
1433. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-151;
1434. Закључак о Програму отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину;

1435. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6 за шести разред основне
школе, писан на словачком језику и писму;

3192

ОГЛАСНИ ДЕО

3192

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋE „ВОДЕ
ВОЈВОДИНЕ“

3192

1437. Одлукa o утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2020. годину

3193

3195
3196
3197
3198
3198
3199
3199
3200
3200
3201
3202

3203

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1436. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Опово“ у Опову;

3193

3194

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3192

3193

3194

3203

3204

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1438. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године;

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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