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AUTONOMNE    POKRAJINE    VOJVODINE

OPШTI DEO

981.

На основу члана 2. Oдлуке о утврђивању назива високих школа 
струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војво-
дина („Службени лист АПВ“ број 5/11) и Одлуке о промени нази-
ва високих школа струковних студија чији је оснивач Аутономна 
покрајина Војводина („Службени лист АПВ“ број 13/13) и члана 
35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о  Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ“ број 37/14), а у вези с чланом 
137. став 1. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Покрајинска влада на седници одржаној 3. августа 2022. године,                   
д о н е л а је 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ НАЗИВА

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Члан 1.

Назив „Висока школа струковних студија за васпитаче „Миха-
ило Палов“ у Вршцу – Şcoala de înalte Studii de specialitate Mihailo 
Palov din Vârşeţ - Вршац, Омладински трг број 1“, утврђен Oдлу-

ком о утврђивању назива високих школа струковних студија чији 
је оснивач Аутономна покрајина Војводина („Службени лист 
АПВ“ број: 5/11) и Одлуком о промени назива високих школа 
струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војво-
дина („Службени лист АПВ“ број: 3/13) мења се и гласи:  „Висока 
струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински 
трг број 1, Вршац“.

Члан 2.

Висока школа ускладиће Статут и другa општa актa са овом 
одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-439/2022
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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982,

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И

ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Покрајински секретар
Предраг Вулетић
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983.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
3. августа 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому 
за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови 
Бечеј, који је донео директор Дома за одрасле и старије „Свети Васи-
лије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју,  23. маја 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-389/2022
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

984.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. 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),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Народног по-
зоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2022. годину, 
које је донео Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta 
– Népszínház Суботица, на 12. седници, одржаној 30. јуна 2022. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-36/2022-18
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

985.

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 оба-
веза оснивача над Установом за децу и омладину СОС Дечје 
село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици  („Служ-
бени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. 
став. 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској вла-
ди („Службени лист АПВ”, број 37/14) а у вези с чланом 132. 
став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 
број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. августа 
2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Установе за децу и омладину Дечје село 
„Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици, разрешавају се 
дужности, због истека мандата:

- председница:
- Нада Јулинац, дипломирана дефектолошкиња-оли-

гофренопедагошкиња из Бачке Паланке, представница 
оснивача;

- чланови:
1. Даниел Димитров, дипломирани економиста из Ковиља, 

представник оснивача;
2. Снежана Миловановић, дипломирана ветеринарка из 

Новог Сада, представница удружења;
3. Василије Боројевић, студент из Новог Сада, представник 

корисника;
4. Бранка Вукмировић, професорка педагогије  и психоло-

гије из Новог Сада, представница запослених.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-518/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

986.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над Установом за децу и омладину 
СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 3. августа 2022. године, донела је

ПОСЕБНИ ДЕО
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Установе за децу и омладину Дечје село „Др 
Милорад Павловић” у Сремској Каменици, именују се:

- за председницу:
- Нада Јулинац, дипломирана дефектолошкиња-оли-

гофренопедагошкиња из Бачке Паланке;

- за чланове:
1. Даниел Димитров, дипломирани економиста из Ковиља, 

представник оснивача;
2. Бранислав Шобот, секретар Црвеног крста Бачка Палан-

ка из Бачке Паланке, представник удружења;
3. Василије Боројевић, студент из Новог Сада, представник 

корисника;
4. Александра Башић Вељовић, дипломирана психолош-

киња из Новог Сада, представница запослених. 

Председница и чланови Управног одбора Установе за децу и 
омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каме-
ници, именују се на четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-519/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

987.

На основу члана 22. 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 за децу 
и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каме-
ници   („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези члана 132. став 3. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Установе за децу и омладину Дечје село 
„Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици, разрешавају се 
дужности, због истека мандата:

- чланице:
1. Даниела Грбић, дипломирана економисткиња из Футога, 

представница оснивача;
2. Јованка Димитријевић, професорка разредне наставе из 

Новог Сада, представница запослених.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-520/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

988.

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 за децу и омладину СОС Дечје село „Др Мило-
рад Павловић” у Сремској Каменици („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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Установе за децу и омладину Дечје село „Др 
Милорад Павловић” у Сремској Каменици, именују се:

- за председницу:
 Рада Жугић, дипломирана економисткиња из Нових Ба-

новаца, представница оснивача;

- за чланице:
1. Даниела Грбић, дипломирана економисткиња из Футога, 

представница оснивача;
2. Вања Ружић, мастер педагошкиња из Новог Сада, пред-

ставница запослених.

Председница и чланице Надзорног одбора Установе за децу и 
омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каме-
ници, именују се на четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-521/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

989.

На основу члана 41. став 3. и члана 44а ст. 1. и 2. тачка 1. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 11. став 2. Одлуке о оснивању За-
вода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводян-
ских Руснацох („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и 22/11), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Наташа Макаји Мудрох, струковни васпитач, разрешава се 
дужности председнице Управног одбора Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
у Новом Саду, на лични захтев.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-508/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић



3. август 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 33 - Страна 1065

990.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
32. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
као и члaна 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
(„Службени лист АПВ”, бр. 7/08 и 22/11), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 3. августа  2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр Сергеј Тамаш, магистар међународне економије, именује се 
за председника Управног одбора Завода за културу војвођанских 
Русина – Завод за културу войводянских Руснацох у Новом Саду, 
до истека мандата Управног одбора.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-509/2022
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

991.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
преношењу оснивачких права над установама културе које је ос-
новала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Срђан Сивчев, мастер историчар, разрешава се дужности пред-
седника Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе, Петроварадин, на лични захтев.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-104/2022-02
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

992.

На основу члана 41. ст. 3. и 4. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
преношењу оснивачких права над установама културе које је ос-
новала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Горан Васин, доктор историјских наука, именује се за пред-
седника Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе, Петроварадин, до истека мандата Управног одбора.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-105/2022-02
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

993.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др правних наука Милица Торбица, разрешава се дужности 
члана Надзорног одбора Дома здравља Тител, на коју је именова-
на као представница оснивача, на лични захтев. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-26
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

994.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став  2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Александар Кутузов, дипл. економиста, именује се за члана 
Надзорног одбора Дома здравља Тител, као представник оснива-
ча, до истека мандата Надзорног одбора.
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-27
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

995.

На основу чл. 113. став 4.  Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Завода за јавно здравље Панчево, разреша-
вају се дужности, због истека мандата:

- председник:
- Марко Маринковић, дипл. економиста, представник ос-

нивача;

- чланови:
1. Гордана Ћирић, дипл. менаџерка, представница оснива-

ча;
2. др Јована Пауновић, докторка медицине, представница 

оснивача;
3. мр сци. мед. др Радмила Јовановић, докторка медицине, 

спец. хигијене, из здравствене установе;
4. Ненад Сокловић, виши санитарни техничар, из здравс-

твене установе.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-24
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

996.

На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1 и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Завода за јавно здравље Панчево, именују се:

- за председника:
- Марко Маринковић, дипл. економиста, представник ос-

нивача;

- за чланове:
1. Александар Фаркаш, мастер економиста, представник  

оснивача;
2. др Драгана Антонијевић Ђорђевић, докторка медицине 

на спец. из социјалне медицине, из здравствене устано-
ве.

Председник и чланови Управног одбора Завода за јавно 
здравље Панчево,  именују се на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-25
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

997.

На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној  3. августа   2022. годи-
не, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Завода за јавно здравље Панчево, разре-
шавају се дужности, због истека мандата:

- председница:
- Марија Ђукановић, спец. струковна инж. менаџмента, 

представница оснивача;

- чланови:
1.  Олгица Трајковић, дипл. економисткиња - мастер, пред-

ставница оснивача;
2. Сања Божовић, дипл. физикохемичар - мастер, из здрав-

ствене установе. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-26
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

998.

На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној  3. августа   2022. годи-
не, донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор  Завода за јавно здравље Панчево, именују се:

- за председницу:
- Ивона Стрезоска, дипл. економисткиња, представница 

оснивача;

- за чланове:
1. Олгица Трајковић, дипл. економисткиња - мастер, пред-

ставница оснивача;
2. Јелисавета Дражевић, дипл. правница, из здравствене ус-

танове.

Председник и чланови Надзорног одбора Завода за јавно 
здравље Панчево,  именују се на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-27
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

999.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрења-
нин, разрешавају се дужности, због истека мандата:

- председник: 
- Лазар Ерне, дипл. економиста у пензији, представник ос-

нивача;

-  чланови: 
1. др Илија Качар,  доктор медицине, спец. интерне меди-

цине, представник оснивача;
2. Слободан Кирћански, трговински техничар, представ-

ник оснивача;
3. Зорика Станчул,  проф. информатике, из здравствене ус-

танове;
4. др Тихомир Папић, доктор медицине, спец. психијатрије, 

из здравствене установе. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-20
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1000.

На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoј: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Oпште болнице„Ђорђе Јоановић” Зрењанин,  
именују се:

- председница:
- Ивана Којчић, дипл. правница, представница оснивача;

- чланови:
1. Моника Хорват, дипл. правница, представница  оснивача;
2. др Душан Живанов, доктор медицине, спец. интерне ме-

дицине из здравствене установе.

Председник и чланови Управног одбора Oпште болнице „Ђорђе 
Јоановић” Зрењанин, именују се на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-21
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1001.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрења-
нин, разрешавају се дужности, због истека мандата:

- председник:
- Марко Коси, доктор стоматологије, представник оснивача; 

- чланови: 
1. Мирјана Марков, медицинска сестра, представница оснивача;
2. Ева Пожар-Халас,  мастер учитељ, представница оснивача;
3. Жељко Бабић, дипл. правник, из здравствене установе;
4. Милош Кнежевић, медицински техничар, из здравствене 

установе. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-22
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1002.

На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрења-
нин,  именују се:

- председница:
- Ивана Богарошки, дипл. економисткиња, представница 

оснивача;

- чланови:
1. Бранислава Лудошки, дипл. економисткиња, представ-

ница оснивача;
2. Жељко Бабић, дипл. правник, из здравствене установе.

Председник и чланови Надзорног одбора Опште болнице „Ђорђе 
Јоановић” Зрењанин,  именују се на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-23
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1003.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Дома здравља Чока, разрешавају се дуж-
ности: 

- председник:
- Др Пољак Емил, представник оснивача;

-  чланови:
1. Мартоноши Михаљ, представник оснивача;
2. Месарош Вебер Харгита, представница оснивача; 
3. Др Мирослава Дробњак, представница запослених;
4. Виловски Предраг, представник запослених.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-28
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1004.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома здравља Чока, именују се:

- за председника:
- Зоран Мутуц, оперативни менаџер, представник оснива-

ча;

- за чланове:
1. Андраш Јо, дипломирани економиста, представник ос-

нивача;
2. Др Мирослава Дробњак, доктор стоматологије, пред-

ставница запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома здравља Чока, 
именују се на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-29
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1005.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Дома здравља Чока, разрешавају се дуж-
ности:

-  чланови:
1. Јожеф Берец, представник оснивача;
2. Ли Максимовић, представница оснивача;
3. Мариа Киш Јовак, представница запослених.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-30
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1006.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  3. августа   2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома здравља Чока, именују се:

- за председника:
- Анид Исаковић, дипломирани правник, представник ос-

нивача;

- за чланове:
1. Милан Радоњић, дипломирани правник, представник ос-

нивача;
2. Др Видосава Крајновић, докторка медицине, представ-

ница запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља Чока,  
именују се на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-31
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1007.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Симона Марић, дипломирани економиста, разрешава се дуж-
ности члана Управног одбора Дома здравља „Др Младен Стоја-
новић” Бачка Паланка на коју је именована као представница ос-
нивача, на лични захтев. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-32
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1008.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тач-
ка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, 
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Ненаду Врањешу, доктору медицине, спец. епидемиологије 
и спец. дерматовенерологије, престаје  дужност вршиоца дужнос-
ти директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, 
Нови Сад, због истека мандата.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-598/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1009.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, 
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Драгана Газибара, докторка медицине, спец. опште меди-
цине, именује се за вршиоца дужности директора Завода за анти-
рабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-599/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1010.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној  3. августа  2022. године, 
донела  је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Татјани Воскресенски, докторки медицине, спец. неуропси-
хијатрије – клиничке неурофизиологије са епилептологијом, прес-
таје дужност директорке Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловићʺ Вршац, због истека мандата.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-578/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1011.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  3. августа  2022. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Татјана Воскресенски, докторкa медицине, спец. неуропси-
хијатрије – клиничке неурофизиологије са епилептологијом, име-
нује се за  вршиоца дужности директора  Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловићʺ Вршац.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-579/2022
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1012.

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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/201 – др. закон), члана 9. ст. 4. 
и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021 и 
7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

127 БРОЈ: 401-73/2022-109 
ОД 13. ЈУЛА 2022. ГОДИНЕ

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 
БРОЈ: 401-73/2022-109, од 13. јула  2022. године („Службени лист 
АПВ”, број: 32/2022, од 13. јула 2022 године), у тачки 1. став 1. 

речи и бројеви: „економска класификација 423 Услуге по уговору, 
односно 4235 Стручне услуге” замењују се речима и бројевима: 
„економска класификација 423 Услуге по уговору, односно 4232 
Компјутерске услуге”.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-109-1
Нови Сад,  3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1013.

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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. августа 2022. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобра-
ва се Разделу 12 – Покрајинскoм секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине, Програм 0404 Управљање заштитом 
животне средине, Пројекат 5013 Пројекат спровођења Плана де-
таљне регулације у Викенд-насељу на Палићу, функционална 
класификација 560 Заштита животне средине некласификована 
на другом месту , извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, у износу од 36.480.000,00 динара (словима: три-
десет шест милиона четири стотине осамдесет хиљада динара 
и 00/100), на економској класификацији 451 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама односно 4511 Те-
куће субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама, због непланираних средстава за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 36.480.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усме-
риће се „Парк Палић” д.о.о. Палић, а намењена су за спровођење 
Плана детаљне регулације у Викенд-насељу на Палићу, односно 
за спровођење активности уређивања грађевинског земљишта у 
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јавној својини (уклањање нелегалних и оронулих објеката, исхо-
довање решења о уклањању објеката) у зони надлежности „Парк 
Палић” д.о.о. Палић. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине преузеће обавезу на осно-
ву 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: 401-73/2022-115
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1014.

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, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др.закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. ав-
густа 2022. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подрш-
ка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
69.259.446,52 динара (словима: шездесет девет милиона двеста 
педесет девет хиљада четири стотине четрдесет шест динара и 
52/100), због непланираних средстава на апропријацији за реали-
зацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 69.259.446,52  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 (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 

из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Сремски Карло-
вци, а намењено је за финансирање реализације пројекта „Из-
вођење радова на реконструкцији Улице браће Анђелић, дела 
пројекта уређења старог језгра Сремских Карловаца”, а за радове 
измештања постојеће надземне електроенергетске мреже и из-
градњу одговарајуће заменске мреже за потребе реконструкције 
саобраћајних површина и водовода и изградњу атмосферске ка-
нализације и јавне расвете у Улици браће Анђелић. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу 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: 401-73/2022-125
Нови Сад, 3. август 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1015.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и 
37/16) а у вези чл. 124. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ОЛИВЕРЕ ЛИСИЦА, 
мастер учитељице из Зрењанина на дужност директорке Центра 
за социјални рад  Града Зрењанина у Зрењанину.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-585/2022
Нови Сад, 27. јули 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1016.

На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 37/2014; 
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2. 
Закона о утврђивању надлежности  Аутономне Покрајине Војво-
дине (‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 99/2009 и 67/2012 – одлука 
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи 
и ловству (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 18/2010), и члан 5. став 
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја 
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку 
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спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права 
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине 
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице 
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање 
ловног ревира у закуп (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 80/2010 и 
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

„KАПЕТАНСКИ РИТ“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Kапетански рит“ 
(„Службени лист АПВ“, бр. 23/11 и 26/16) тачка V мења се и гласи: 

„V

Граница ловишта: Граница ловишта почиње на средини во-
дотока реке Тисе на државној граници са Републиком Мађарском 
(Y: 7428097,216   X: 5111459,958 у државном координатном систе-
му Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7),  и иде низводно 
средином тока реке Тисе до тромеђе КО Мартонош, КО Кањижа 
и КО Нови Кнежевац, затим скреће на запад и иде границом из-
међу КО Мартонош и КО Кањижа, затим границом између КО 
Мале Пијаце и КО Кањижа до Ловишта „Рибњак - Капетански 
рит“, даље наставља на запад, па на југ границом са ловиштем 
„Рибњак - Капетански рит“, до тромеђе КО Велебит, КО Кањижа  
и Ловиште „Рибњак - Капетански рит“. Даље граница наставља 
на југоисток границом КО Велебит и КО Кањижа, затим КО 
Трешњевац и КО Кањижа до тромеђе КО Кањижа, КО Трешњевац 
и КО Адорјан, затим граница скреће на југ између КО Трешње-
вац и КО Адорјан, затим на запад између КО Трешњевац и КО 
Сента и између КО Ором и КО Торњош до тромеђе између КО 

Ором, КО Торњош и КО Чантавир. Даље граница иде атарским 
путем на север између КО Ором и КО Чантавир, затим између КО 
Ором и КО Биково, даље иде између између КО Мале Пијаце и КО 
Палић. Граница даље наставља атарским путем између КО Мале 
Пијаце и КО Бачки Виногради, затим између КО Хоргош и КО 
Бачки Виногради каналом, пролази кроз воћњак и преко пруге 
све до ограде аутопута, затим скреће на североисток и оградом 
аутопута долази до државне границе између Републике Србије 
и Републике Мађарске, иде на исток државном границом све до 
средине реке Тисе, тј. до почетне тачке.

Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта „Kапетански рит“ износи  29.292,86  
ha.“

Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта „Kапетански рит” на геотопографској 
подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

Број: 104-324-92/2022-07-2
У Новом Саду, 27. јул 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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1017.

На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 
37/2014; 54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 
1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности  Аутономне По-
крајине Војводине (‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 99/2009 
и 67/2012 – одлука УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. 
став 2. Закона о дивљачи и ловству (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начи-
ну установљавања ловног подручја и ловишта, условима за 
спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног ог-
ласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ло-
виштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног реви-
ра у закуп (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 80/2010 и 11/2018), 
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА „МАЛИ РИТ“

I

Назив ловног подручја: ИСТОЧНО БАЧКО

II

 Назив ловишта: „МАЛИ РИТ“

III

Ловиште „МАЛИ РИТ“ према начину коришћења простора 
као: ловиште ОТВОРЕНОГ типа.

Према намени ловиште се одређује као: ОСТАЛО ЛО-
ВИШТЕ.

У погледу надморске висине и конфигурације терена као: РАВ-
НИЧАРСКО.

IV

Ловиште „МАЛИ РИТ“ се налази на територији Општине 
КАЊИЖА и обухвата КО Кањижа и КО Адорјан.

V

Граница ловишта: Граница ловишта почиње на средини во-
дотока реке Тисе (Y: 7426241,847   X: 5104586,867 у државном 
координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – 
зона 7), и иде низводно средином тока реке Тисе до тромеђе 
КО Адорјан, КО Санад и КО Сента, затим скреће на југозапад 
границом КО Адорјан и КО Сента, затим наставља на север 
између КО Адорјан и КО Трешњевац, затим на запад између 
КО Кањижа и КО Трешњевац, затим између КО Кањижа и КО 
Велебит до ловишта „Рибњак - Капетански рит“, даље грани-
ца наставља на север па на запад границом ловишта „Рибњак 
- Капетански рит“ до тромеђе КО Мале Пијаце, КО Кањижа и 
ловиште „Рибњак - Капетански рит“. Даље граница настваља 
на североисток између КО Кањижа и КО Мале Пијаце, затим 
између КО Кањижа и КО Мартонош до средине тока реке Тисе, 
тј до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «МАЛИ РИТ» износи  8.408,91  ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
- видра (Lutra lutra), 
- хермелин (Mustela erminea), 
- степски твор (Mustela eversmanii), 
- ласица (Mustela nivalis), 

б) крупна дивљач: 
- срна (Capreolus capreolus), 
- дивља свиња (Sus scrofa),; 

в) ситна дивљач: 

I длакава дивљач: 

- шакал (Canis aureus), 
- лисица (Vulpes vulpes), 
- дивља мачка (Felis silvestris), 
- јазавац (Meles meles), 
- зец (Lepus europaeus.), 
- ондатра (Ondatra zibethica), 
- нутрија (Myocastor coypus); 

II перната дивљач: 

- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca), 
- дивља патка звиждара (Anas penelope), 
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos), 
- дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula), 
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina), 
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons), 
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis), 
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus.), 
- гугутка (Streptopelia decaocto ), 
- грлица (Streptopelia turtur), 
- препелица (Coturnix coturnix), 
- пољска јаребица (Perdix perdix), 
- фазан (Phasianus sp.), 
- црна лиска (Fulica atra), 
- сојка (Garrulus glandarius), 
- барска кокица (Gallinula chloropus), 
- гачац (Corvus frugilegus), 
- велики корморан (Phalacrocorax carbo) 
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis) 
- сива чапља (Ardea cinerea) 
 и остале стално или повремено присутне врсте.

VIII

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру:

Да                                          Не

IX

Географска подлога ловишта «МАЛИ РИТ» у дигиталном рас-
терском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику:

X

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

Број: 104-324- 92/2022-07-1
У Новом Саду, 27. јула 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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1018.

На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 37/2014; 
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2. 
Закона о утврђивању надлежности  Аутономне Покрајине Војво-
дине (‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 99/2009 и 67/2012 – одлука 
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи 
и ловству (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 18/2010), и члан 5. став 
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја 
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку 
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права 
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине 
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице 
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање 
ловног ревира у закуп (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 80/2010 и 
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА „КОВИЉ - 

ЈУГ“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Ковиљ - југ“ („Службени 
лист АПВ“, бр. 15/12) тачка V мења се и гласи: 

„V

Граница ловишта: Граница ловишта “Ковиљ - југ” почиње 
у тачки на огради аутопута на граници са ловиштем ЈП «Војво-
динашуме» Ковиљски рит (Y: 7427284.654 и X: 5007507.224 у 
државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Криге-
рова пројекција – зона 7), и иде на запад границом ловишта ЈП 

«Војводинашуме» Ковиљски рит до некатегорисаног пута звани 
Карловачки пут КО Ковиљ, катастарска парцела бр. 6868 и даље 
наставља некатегорисаним атарским путем звани Карловачки 
пут у дужини од око 2.650 метара, до некатегорисаног пута КО 
Ковиљ, катастарскa парцелa бр. 7170, граница даље наставља на 
север некатегорисаним путем у дужини од око 660 метара, затим 
скреће на запад некатегорисаним атарским путем КО Ковиљ, ка-
тастарска парцела бр. 7171, до средине канала К-600 граница и 
даље граница наставља средином истог канала на север до ограде 
аутопута, а оградом аутопута граница иде на југоисток до почет-
не тачке.

Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта „Ковиљ - југ“износи  3.129,19 ha.“

Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта „Ковиљ - југ ” на геотопографској под-
лози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

Број: 104-324-321/2022-07-5
У Новом Саду, 22. јул 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 37/2014; 
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2. 
Закона о утврђивању надлежности  Аутономне Покрајине Војво-
дине (‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 99/2009 и 67/2012 – одлука 
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи 
и ловству (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 18/2010), и члан 5. став 
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја 
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку 
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права 
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине 
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице 
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање 
ловног ревира у закуп (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 80/2010 и 
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА „КОВИЉСКИ 

РИТ“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Ковиљски рит “ („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 4/12) тачка IV мења се и гласи: 

„IV

Опис границе ловишта:

Почетна тачка (Y:74149515,375   X:5012851,609)

Граница ловишта: Границе ловишта”Ковиљски рит”почиње 
на левој обали реке Дунав на одбрамбеном насипу код шахта црп-
не станице”Шајкашка” са географским координатама 45˚15  ̀̀ ̀ с.г.ш. 
(N) и 19˚55  ̀ и.г.д.(Е).Од ове тачке граница ловишта иде у правцу 
југоистока средином линије пружања насипа у правцу насељеног 
места Ковиљ, до тачке на одбрамбеном насипу са географским 
координатама 45˚12 ̀39,85 ̋ ̋ с.г.ш.(N) и 19˚58 0́6,05 ̋  и.г.д. (Е) где 
скреће лево у правцу пољопривредних површина и иде средином 
канала К- 600 у дужини од 400 м до тачке 45˚12 ̀ 49,71 ̋с.г.ш.(N) 
и 19˚58 ́ 17,19 ̋ и.г.д. (Е) , од ове тачке атарским путем у правцу 
севера иде у дужини од 170 м до тачке са географским координа-
тама 45˚12 ̀ 50,87 ̋ ̋ с.г.ш.(N) и 19˚58 2́5,21 ̋ и.г.д. (Е) .Од ове тачке 
под правим углом атарским путем скреће граница у правцу југа 
у дужини од 650 м до тачке са географским координатама 45˚12 
̀ 34,26 ̋ с.г.ш.(N) и 19˚58 4́5,51 ̋ и.г.д. (Е), да би граница ловишта 
ишла атарским путем у правцу југоистока  у дужини од 2.650 м, 

до тачке са географским координатама  45˚12 ̀ 29,24 ̋ с.г.ш.(N) и 
19˚58 ́ 46,33 ̋ и.г.д.(Е), од ове тачке  граница ловишта скреће скреће 
лево према прелазу на каналу код салаша М. Миланова.Од прела-
за преко канала граница наставља средином канала у правцу мес-
та Ковиљ до тачке у каналу са географским координатама 45˚13 
с́.г.ш.(N) и 20˚01 ̀ и.г.д.(Е), односно до последњег прелаза преко 
канала на самом улазу у место Ковиљ.Овде граница скреће десно 
под правим углом и поново излази на одбрамбени насип, одакле 
наставља средином насипа  у правцу села Ковиљ до грађевинске 
зоне села где скреће под правим углом десно и наставља среди-
ном насипа у правцу манастира Ковиљ, где излази на асфалтни 
пут  Ковиљ - Гардиновци. Од тачке где се додирују одбрамбени 
насип и асфалтни пут, граница под правим углом наставља на 
десно према воденој површини и средином исте пролази испод 
ловачког дома, тениског терена, манастирске земље  пољоприв-
редних објеката, скреће у леви канал којим наставља у дужини од 
600 м, а затим под правим углом излази лево поново на асфалтни 
пут Ковиљ-Гардиноивци. Граница наставља асфалтним путем 
Ковиљ-Гардиновци све до магистралног пута Е-75(ауто-пут Бео-
град-Суботица), а затим иде десном страном(заштитном оградом 
од ауто-пута) према Београду до тачке пресека ауто-пута Е-75 и 
реке Дунав(Бешчански мост), одакле наставља на запад средином 
тока реке Дунав, и обухвата острва Ада, Нова ада и Пецарошка 
ада, а затим под правим углом у односу на почетну тачку излази 
на исту.

Tачка V мења се и гласи: 

„V

Укупна површина ловишта „Ковиљски рит“износи  4.465,48 
ha.“

Tачка VII мења се и гласи:

„VII

Карта границе ловишта „Ковиљски рит” на геотопографској 
подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

Број: 104-324-321/2022-07-6
У Новом Саду, 22. јул 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, 
члана 16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске  
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 
34/14, 54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19, 66/2020 и 38/21), 
а у вези са чланом 79. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС“ бр. 99/09, 67/12 – Одлука УС РС бр. IУз-353/09, 18/20 
– други закон и 111/21 -други закон), чланом 11. став 1. тачка 1. 
и члана 12. Правилника о сталним судским тумачима („Служ-
бени гласник РС, број 35/10, 80/16 и 7/17) и на основу Решења 
покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице број: 128-199/2022 од  
5.7.2022. године, решавајући по захтеву Рудолфа Кумеркрамера 
из Сомбора,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

Рудолф Кумеркрамер из Сомбора, улица Арсенија Чарнојевића 
број 1, разрешава се дужности сталног судског преводиоца за не-
мачки језик и брише се из регистра сталних судских тумача за 
територију Аутономне покрајине Војводине.

II

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

Број: 128-74-17/2022
02.08.2022. године

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Слађана Бурсаћ

1021.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
199/2022 од  5.7.2022. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, 
за седми разред основне школе, аутора Данила Шешеља и Петка Андрића,  
писан на хрватском језику и писму, од школске 2021/2022. 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:  128-61-117/2022-01
Дана:  25. 07. 2022. године

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Слађана Бурсаћ

1022.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
199/2022 од  5.7.2022. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу превода уџбеника ИНФОРМАТИ-
КА И РАЧУНАРСТВО 8, за осми разред основне школе, ауторки 
Зорице Прокопић и Јелене Пријовић,  писан на хрватском језику и 
писму, од школске 2021/2022. 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:  128-61-127/2022-01
Дана:  25. 07. 2022. године

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Слађана Бурсаћ

1023.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
377/2020-1 од  08.12.2020. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу превода уџбеника ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 8, за осми разред основне школе, аутора Данила 
Шешеља и Петка Андрића,  писан на хрватском језику и писму, 
од школске 2021/2022. 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:  128-61-118/2022-01
Дана:  14. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), чл. 16, 24. и 37. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист 
АПВ», бр. 37/14 и 54/14-друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 
38/21) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Поништава се Решење о одобравању за издавање и употребу 
рукописа Додатка из националне историје румунског народа уз 
уџбеник Историја, за шести разред основне школе, писан на ру-
мунском језику и писму („Службени лист АПВ“, број: 31/2022).

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-58/2022-01
Дана:  20. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

Жолт Сакалаш

1025.

На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09 ,93/12 и 14/16) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона 
о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени глас-
ник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 - одлука УС, 18/2020 - др. закон и 
111/2021 - др. закон), а на основу члана 11. и 23. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годи-
ну („Службени лист АПВ“, број 54/21 и 7/22-ребаланс) у вези с 
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. 
години (,,Службени лист АПВ“, број:54/21) и Програмом мера за 
спровођење годишњег одгајивачког програма у сточарству у АП 
Војводини за 2022. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр.54/2021) 
и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника 
и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајин-
ски секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у 
даљем тексту:Покрајински секретаријат) доноси:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ 
КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА 

У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

 У Kонкурсу за расподелу средстава из годишњег програма 
мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 
2022. години број 104-401-5968/2022-03, где се потребна конкур-
сна документација подноси се закључно са 01.09.2022. године,  
мења се са новим датумом, „закључно са: 30.09.2022. године.“

Посл. број: 104-401-5968/2022-03 
Дана: 27..07.2022. године

с.р.  Покрајински секретар
Чедомир Божић 

OGLASNI DEO
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

981. Одлука о промени назива  Високе школе струковних 
студија  чији је оснивач Аутономна покрајина Војво-
дина 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

982. Правилник о ближим условима, критеријумима, на-
чину и поступку остваривања права на суфинанси-
рање трошкова за биомедисцински потпомогнуто 
оплођење

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

983. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама и допунама Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Дому за одрасле 
и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ 
Нови Бечеј 

984. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Програма рада Народног позоришта- Narodnog 
kazališta-Népszínház Суботица за 2022. годину 

985. Решење  о разрешењу председнице и чланова Уп-
равног одобра Установе за децу и омладину Дечје 
село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Камени-
ци
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1063

1063
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Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
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Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

986. Решење о именовању председнице и чланова Уп-
равног одбора Установе за децу и омладину Дечје 
село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Камени-
ци

987. Решење  о разрешењу чланова Надзорног одбора Ус-
танове за децу и омладину Дечје село „Др Милорад 
Павловић“ у Сремској Каменици

988. Решење о именовању председнице и чланова Надзор-
ног одбора Установе за децу и омладину Дечје село 
„Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици

989. Решење о разрешењу председнице Управног одбора 
Завода  за културу војвођанских Русина  – Завод за 
културу войводянских Руснацох

990. Решење о именовању председника Управног одбора 
Завода  за културу војвођанских Русина  – Завод за 
културу войводянских Руснацох

991. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
Петроварадин

992. Решење о именовању председника Управног одбора 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
Петроварадин

993. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома 
здрав Тител

994. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома 
здрав Тител

995. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље, Панчево

996. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Панчево

997. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Завода за јавно здравље, Панчево

998. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Завода за јавно здравље Панчево

999. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин

1000. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин

1001. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин

1002. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин

1003. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Чока

1004. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Чока

1005. Решење о разрешењу  чланова Надзорног одбора 
Дома здравља Чока

1006. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома здравља Чока

1007. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома 
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка

1008. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров 
завод, Нови Сад

1009. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, 
Нови Сад

1010. Решење о престанку дужности директора Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Ба-
каловић“ Вршац

1011. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Специјалне болнице за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“ Вршац

1012. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-109 од 
13. јула 2022. године 

1013. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-115 

1014. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-125 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1015. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад Града Зрењанина у 
Зрењанину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1016. Решење о изменама Решења о установљавању ло-
вишта „Капетански рит“

1017. Решење о установљавању ловишта „Мали рит“
1018. Решење о установљавању ловишта „Ковиљ- Југ“
1019. Решење о установљавању ловишта „Ковиљски рит“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1020. Решење о разрешењу дужности сталног судског пре-
водиоца за немачки језик

1021. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Техника и технологија 7, за седми разред 
основне школе, писан на хрватском језику и писму.

1022. Решење о одобравању за издавање и употребу превода 
уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми раз-
ред основне школе, писан на хрватском језику и писму.

1023. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Техника и технологија 8, за осми разред 
основне школе, писан на хрватском језику и писму

1024. Решење о поништавању Решења о одобравању за изда-
вање и употребу рукописа Додатка из националне исто-
рије румунског народа уз уџбеник Историја, за шести раз-
ред основне школе, писан на румунском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1025. Одлука о измени Конкурса за расподелу средстава из 
Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког 
програма мера у АП Војводини у 2022. години
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