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ОДЛУКУ

На основу члана 17. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), на предлог Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
19. јуна 2013. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
I
Приступа се спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног водоприведног предузећа „Воде Војводине“ и налаже
се Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство да припреми оглас о јавном конкурсу и исти објави у
дневним новинама „Дневник“, „Службеном гласнику Републике
Србије“ и „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

I
Приступа се спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ и налаже се Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
да припреми оглас о јавном конкурсу и исти објави у дневним
новинама „Дневник“, „Службеном гласнику Републике Србије“ и
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
II
Јавни конкурс ће спровести Комисија за именовања Владе Аутономне Покрајине Војводине у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и Покрајинском
скупштинском одлуком о Јавном предузећу „Војводинашуме“
(„Службени лист АПВ“, број 4/13).
III
Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

II
Јавни конкурс ће спровести Комисија за именовања Владе Аутономне Покрајине Војводине у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и Покрајинском
скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу
„Воде Војводине“ („Службени лист АПВ“, број 4/13).
III
Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-43/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

493.
На основу члана 16. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинaшуме“ („Службени лист
АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/10), на предлог Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. јуна 2013. године,
д о н е л а је

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-44/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

494.
На основу члана 18. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени листа АПВ“, број 4/10), на предлог Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. јуна 2013. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
I
Приступа се спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и налаже се Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине да припреми оглас о јавном конкурсу и
исти објави у дневним новинама „Дневник“, „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Аутономне Покрајине
Војводине“.
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II

Јавни конкурс ће спровести Комисија за именовање директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном
предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист
АПВ“, број 4/13).

19. јун 2013.

новање, и исту достави Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство ради припреме и упућивања
предлога акта о именовању директора Покрајинској влади.
Члан 3.
Стручне и административне послове за Комисију обавља
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Члан 4.

III
Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-49/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Број: 023-47/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.
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На основу члана 17. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном
водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист
АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 19. јуна 2013. године, д о н е л а је

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном
предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“, број 4/13) и
чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 19.
јуна 2013. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Члан 1.

Члан 1.

Образује се Комисија за именовања директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ (у даљем тексту: Комисија).

Образује се Комисија за именовања директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника и четири члана, од којих председника и два члана именује Влада Аутономне Покрајине Војводине
(у даљем тексту: „Покрајинска влада“) на период од три године,
једног члана именује Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на период од три године, док једног
члана именује Покрајинска влада за свако појединачно именовање директора, у складу са законом.

Комисија има председника и четири члана, од којих председника и два члана именује Влада Аутономне Покрајине Војводине
(у даљем тексту: „Покрајинска влада“) на период од три године,
једног члана именује Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на период од три године, док једног
члана именује Покрајинска влада за свако појединачно именовање директора, у складу са законом.

У Комисију се именују:

У Комисију се именују:

За председницу
Романа Рудић,
секретарка Покрајинске владе

За председницу
Романа Рудић,
секретарка Покрајинске владе

За чланове
Дарија Шајин
подсекретарка Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова
Душан Влаховић
подсекретар Покрајинског секретаријата за финансије.
Преостала два члана Комисије именоваће се посебним актом.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак по јавном конкурсу
за именовање директора у складу са законом, да сачини ранг
листу са три најбоља рангирана кандидата са бројчано исказаним
и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за име-

За чланове
Дарија Шајин
подсекретарка Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова
Душан Влаховић
подсекретар Покрајинског секретаријата за финансије.
Преостала два члана Комисије именоваће се посебним актом.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак по јавном конкурсу
за именовање директора у складу са законом, да сачини ранг
листу са три најбоља рангирана кандидата са бројчано исказаним
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и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, и исту достави Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство ради припреме и упућивања
предлога акта о именовању директора Покрајинској влади.
Члан 3.
Стручне и административне послове за Комисију обавља
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-46/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

497.
На основу члана 18. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном
предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист
АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 19. јуна 2013. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД
Члан 1.
Образује се Комисија за именовања директора Јавног предузећа
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод
за урбанизам Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и четири члана, од којих председника и два члана именује Влада Аутономне Покрајине Војводине
(у даљем тексту: „Покрајинска влада“) на период од три године,
једног члана именује Одбор за урбанизам, просторно планирање
и заштиту животне средине Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине на период од три године, док једног члана именује
Покрајинска влада за свако појединачно именовање директора,
у складу са законом.

Број 23 - Страна 803
Члан 2.

Задатак Комисије је да спроведе поступак по јавном конкурсу
за именовање директора у складу са законом, да сачини ранг
листу са три најбоља рангирана кандидата са бројчано исказаним
и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, и исту достави Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине ради припреме и
упућивања предлога акта о именовању директора Покрајинској
влади.
Члан 3.
Стручне и административне послове за Комисију обавља
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-45/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

498.
На основу члана 20. Закона о социјалној заштити (''Службени
гласник РС'', брoj 24/11), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна 2013. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђује се Програм унапређења социјалне
заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2013. години (у
даљем тексту: Програм), који обухвата мере и активности за подстицај и развој постојећих услуга социјалне заштите, обим средстава за спровођење овог програма и начин њиховог коришћења.
II
Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 55-53/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

У Комисију се именују:
За председницу
Романа Рудић,
секретарка Покрајинске владе
За чланове
Дарија Шајин
подсекретарка Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова
Душан Влаховић
подсекретар Покрајинског секретаријата за финансије.
Преостала два члана Комисије именоваће се посебним актом.

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
У 2013. ГОДИНИ
I
Програм унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2013. години (у даљем тексту: Програм), обухвата
мере и активности за подстицај, развој и унапређење квалитета
постојећих услуга социјалне заштите, обим средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог коришћења.
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II

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2013. годину (''Службени лист АПВ'',
број 39/2012), у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију, функционална
класификација 090 – Социјална заштита неквалификована
на другом месту, економска класификација 463 - Трансфери
осталим нивоима власти и економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама и Финансијским планом
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију за 2013. годину планирана су средства у укупном
износу од 35.000.000,00 динара за реализацију Програма, од
којих је за установе социјалне заштите планирано 25.000.000,00
динара, а за пружаоце услуга социјалне заштите –удружења
грађана 10.000.000,00 динара.
Програм унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини финансира се на основу члана 208. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011), из буџета аутономне
покрајине.
III
Обезбеђење квалитетних услуга у социјалној заштити утврђено je Стратегијом развоја социјалне заштите (''Службени гласник
РС'', број 108/2005), као један од стратешких праваца развоја реформе система социјалне заштите. Према наведеној стратегији
обезбеђење квалитетних услуга подразумева: подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници, увођење нових
услуга социјалне заштите у оквиру постојећих установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите, израду стандарда и унапређење квалитета услуга које се пружају у оквиру
установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите, подржавање и афирмацију породице као најбољег оквира
заштите рањивих група и подстицање развоја хранитељства, усвојења, услуга дневних центара, кућне неге и помоћи и других
услуга социјалне заштите, дефинисање и повезивање услуга различитих сектора и подсистема на свим нивоима и увођење ефикасног система жалби.
Развој услуга за живот у заједници, побољшање понуде и квалитета успостављених услуга свих облика смештаја корисника
и развој услуга неодложних интервенција задаци су утврђени у
оквиру појединачног циља Стратегије-територијално и функционално доступне услуге. Реализацијом овог појединачног циља
Стратегије развоја социјалне заштите, подстицањем и развојем
постојећих услуга социјалне заштите, омогућиће се адекватно
задовољавање потреба и интереса грађана подршком програма
који подржавају живот у заједници и обезбеђују неодложну заштиту. Побољшањем квалитета услуга омогућиће се подршка за
живот у породици и природном окружењу, останак већег броја
деце, одраслих и старијих у биолошкој, сродничкој или другој
породици, смањење броја деце у установама и смањење потреба
за смештајем у установе одраслих и старијих грађана што су очекивани ефекти развоја услуга које подржавају живот у заједници
према Стратегији развоја социјалне заштите. Побољшање услуга
по квалитету и обезбеђење квалитетнијег живота корисника у
складу са стварним потребама корисника, адекватније задовољавање њихових потреба путем пружања одговарајућих услуга и
разноврсних облика подршке и рационалније коришћење средстава за развој услуга су очекивани ефекти унапређења и квалитета заштите корисника у свим облицима смештаја корисника
према Стратегији развоја социјалне заштите. Мере и активности
за подстицај и развој услуга социјалне заштите у виду неодложних интервенција, ради осигурања безбедности у ситуацијама
које угрожавају живот, здравље и развој корисника употпуњује
систем социјалне заштите.
IV
Средства планирана Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину за реализацију Програма користиће се за финансирање, односно суфинан-

19. јун 2013.

сирање постојећих услуга социјалне заштите, програма подршке, мера и активности установа социјалне заштите и пружалаца
услуга социјалне заштите-удружења грађана на територији Аутономне Покрајине Војводине, у укупном износу од 35.000.000,00
динара и то за:
1. установе социјалне заштите у износу од 25.000.000,00
динара,
2. пружаоце услуга социјалне заштите-удружења грађана у
износу 10.000.000,00 динара.
Финансирати, односно суфинансирати ће се постојеће услуге
социјалне заштите, програми подршке, мере и активности, чији
је циљ подстицај, развој и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите којима се обезбеђује пружање адекватне,
квалитетне услуге у складу са специфичним потребама корисника- деце, младих, одраслих и старих. Деце и младих: без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
са сметњама у развоју; у сукобу са родитељима, старатељем и
заједницом; жртве злостављања и занемаривања; насиља и експлотације и жртве трговине људима. Одрасли и стари чије је благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен
ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и
других животних околности.
V
Средства из тачке II овог Програма у укупном износу од
35.000.000,00 динара додељују се путем јавног конкурса установама социјалне заштите и пружаоцима услуга социјалне заштите-удружења грађана чије је седиште на територији Аутономне
Покрајине Војводине који расписује Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и демографију.
VI
Услови и начин коришћења средстава из тачке II овог Програма утврђују се уговором који корисници средстава додељених по
јавном конкурсу закључују са Покрајинским секретаријатом за
здравство, социјалну политику и демографију.
Исплату средстава из тачке II овог Програма вршиће Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне
Покрајине Војводине за 2013. годину.

499.
На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 19. јуна 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2013. годину, које је донео Управни одбор ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, на седници одржаној 17.05.2013. године.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-39/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Драгослав Петровић,с.р.

19. јун 2013.
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500.
На основу члана 30. тачка 13. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 41. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист
АПВ'', број: 40/12-пречишћен текст), а у вези са чланом 7. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад, (''Службени лист АПВ'', број: 13/10
и 5/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
ЗОРАН СТАНКОВИЋ разрешава се дужности директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-333/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

501.
На основу члана 30. тачка 13. и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 4/10) и члана 41. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист
АПВ'', број: 40/12-пречишћен текст), а у вези са чланом 7. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад, (''Службени лист АПВ'', број: 13/10
и 5/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
БУДИСЛАВ МЕДУРИЋ поставља се за директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама,
Нови Сад, на период од четири године.
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Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна
2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад:
1. Синиша Надбантић, председник;
2. Срђан Везмар, члан;
3. Милан Мирић, члан;
4. Милана Малетић, чланица и
5. Кристина Пастор, чланица.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-386/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

503.
На основу члана 7. став 2. и члана 10. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АПВ“ број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна
2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
За председника и чланове Управног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад,
и м е н у ј у се:
1. Срђан Везмар, дипл. правник, председник;
2. Дарко Козловачки, дипл. филозоф, члан;
3. Милан Мирић, дипл. филозоф, члан;
4. Милана Малетић, проф. српског језика и књижевности,
чланица;
5. Кристина Пастор, инг. информатике, чланица.

II

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-334/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

502.
На основу члана 7. став 2. и члана 10. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АПВ“, број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-387/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

504.
На основу члана 7. став 2. и члана 12. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АПВ“ број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и
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35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна
2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад:
1. Стеван Латиновић, председник;
2. Проф. др Бранко Баљ, члан;
3. Милош Урошевић, члан.

Драгослав Гавранчић, председник
Данијела Ракетић, чланица
Зоран Вујадиновић, члан
Влада Ковачевић, члан
Ласло Караи, члан
Дарко Гавриловић,члан
Ратко Врањеш, члан.
II

II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-388/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

19. јун 2013.

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

505.
На основу члана 7. став 2. и члана 12. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АПВ“ број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна
2013. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-34/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић ,с.р.

507.
На основу члана 8. и 9. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број:
17/03 и 3/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист
АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

РЕШЕЊЕ

За председника и чланове Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, именују се:

I
За председника и чланове Надзорног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад,
и м е н у ј у се:

1. Драгослав Гавранчић из Новог Сада, агроном,
председник,
2. Данијела Ракетић из Панчевa, дипл.правник, чланица,
3. Васа Кобиларов из Новог Сада, дипл.економиста, члан,
4. Влада Ковачевић и Бачке Паланке, дипл.економиста,
члан,
5. Карољ Валка из Куле, дипл.инж.пољопр., члан,
6. Славко Радић из Новог Сада, дипл.правник, члан,
7. Владимир Борђошки из Сомбора, мр ек.наука, члан.

1. Стеван Латиновић, грађ. техничар, председник;
2. Ирена Живковић, дипл. економиста, чланица;
3. Милош Урошевић, проф. социологије, члан.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

Број: 022-389/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић,с.р.

Број: 025-35/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

506.
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 17/03
и 3/06) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'',
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, д о н е л а је

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић ,с.р.

508.
На основу члана 18. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број: 42/91, 71/94 и 79/05) и чл. 125. и 133. став 4. Закона
о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези

19. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Вршцу ("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30.
став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени
лист АПВ", број 4/10) у поступку разрешења вршиоца дужности
директора Геронтолошког центра у Вршцу, Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 19. јуна 2013. године,
д о н е л а је
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социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар
у Вршцу ("Службени лист АПВ", број 7/02) и члана 30. став 1.
тачка 11. и члан 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I

Р Е Ш Е Њ Е
I
ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, дипломирани психолог из Вршца, разрешава се дужности вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра у Вршцу, на коју је именована Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-558/2012 од 14. новембра
2012. године, на време до годину дана.

СЛАВКО ЋИРИН, инжењер пољопривреде из Вршца разрешава се дужности председника Управног одбора Геронтолошког
центра у Вршцу, на коју је именован Решењем Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00487/2009 од 23. септембра 2009. године.
II

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-421/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић ,с.р.

Број: 022-442/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић ,с.р.

509.
На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити
("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Вршцу
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и
чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10) у
поступку именовања директора Геронтолошког центра у Вршцу,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 19.
јуна 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

511.
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 Геронтолошки центар у Вршцу ("Службени
лист АПВ", број 7/02), члана 30. став 1. тачка 11. и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I

I

ЉУБОМИР РАЈИН, дипломирани правник из Вршца, именује
се за председника Управног одбора Геронтолошког центра у Вршцу.

ДРАГАН КОСТАДИНОВСКИ, дипломирани правник из Вршца, именује се за директора Геронтолошког центра у Вршцу, на
време од четири године.

II

II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-429/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Број: 022-443/2013
Нови Сад, 19. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић ,с.р.

510.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама ("Службени
гласник РС", број: 42/91, 71/94 и 79/05), 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

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић ,с.р.

512.
На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити
("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Кули
("Службени лист АПВ", број 07/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и
чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 4/10)
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19. јун 2013.

у поступку разрешења директора Дома за старе и пензионере у
Кули, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ИГОРА ВУЈОВИЋА,
дипломираног дефектолога-олигофренолога из Новог Бечеја на
функцију вршиоца дужности директора Центра за социјални рад
општине Нови Бечеј.

I
БРАНКА ЛЕЂЕНАЦ, дипломирани правник из Куле, р а з р е ш
а в а се дужности директора Дома за старе и пензионере у Кули, на
коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-00325/2009 од 10. јуна 2009. године.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-402/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић ,с.р.

513.
На основу чланова 133. став 2. Закона о социјалној заштити
("Службени гласник РС", број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Кули
("Службени лист АПВ", број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11.
и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број
4/10) у поступку именовања директора Дома за старе и пензионере
у Кули, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, д о н е л а је

I

II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-022-431/2013
Нови Сад, 14. јун 2013. године

515.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник
Републике Србије", број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист Аутономне Покрајине Војводине", број 40/2012 – Пречишћен текст) а
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник Републике Србије", број 24/2011) и овлашћења покрајинског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012.
године) у поступку давања сагласности за именовање директора
Центра за социјални рад општине Темерин, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
РАНКО ШПАЊЕВИЋ, дипломирани политиколог из Крушчића, именује се за директора Дома за старе и пензионере у Кули,
на време од четири године.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине''.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-413/2013
Нови Сад, 12. јун 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара ,
подсекретар
Новка Мојић,.с.р.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДАНИЈЕЛА ХАЈДУКА, дипломираног психолога из Темерина на дужност директора
Центра за социјални рад општине Темерин.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-022-420/2013
Нови Сад, 18. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Горан Јешић ,с.р.

514.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник
Републике Србије", број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист Аутономне Покрајине Војводине", број 40/2012 – Пречишћен текст) а
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник Републике Србије", број 24/2011) и овлашћења покрајинског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012.
године) у поступку давања сагласности за именовање вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј, д о н о с и м

По овлашћењу
покрајинског секретара ,
подсекретар
Новка Мојић,.с.р.

516.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник
Републике Србије", број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист Аутономне Покрајине Војводине", број 40/2012 – Пречишћен текст) а
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник Републике Србије", број 24/2011) и овлашћења покрајинског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012.
године) у поступку давања сагласности за именовање директора
Центра за социјални рад општине Ириг, д о н о с и м

19. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Р Е Ш Е Њ Е

II КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

I

Члан 4.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ГОЈКА ВУЈНОВИЋА,
дипломираног правника из Новог Сада на дужност директора
Центра за социјални рад општине Ириг.

Покрајински секретаријат за финансије - Сектор за трезор (у
даљем тексту: Трезор) испоставља и реализује налоге за плаћање
Управи за трезор (у даљем тексту: Управа), на захтев директног
корисника буџета АП Војводине, за издатке за редовно пословање
у оквиру апропријација одобрених актом о буџету за буџетску
годину, у складу са усвојеним финансијским планом и утврђеним
периодичним планом трошења средстава.

II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-022-430/2013
Нови Сад, 18. јун 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара ,
подсекретар
Новка Мојић,.с.р.

517.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број
40/2012-пречишћен текст), у вези са чланом 9. став 12. и чланом
10. став 2. и став 6. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), покрајински
секретар за финансије доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА
СРЕДСТВИМА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА
ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и
индиректних корисника средстава буџета Аутономне Покрајине
Војводине (у даљем тексту: корисници буџета АП Војводине),
укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне Покрајине
Војводине (у даљем тексту: КРТ АП Војводине).
Члан 2.
Корисници буџета АП Војводине могу имати подрачуне на
којима се воде средства за редовно пословање и подрачуне на
којима се воде средства из других извора (у даљем тексту: друга
средства).

Трезор испоставља Управи налоге за трансфер средстава са
рачуна извршења буџета на подрачуне за редовно пословање индиректних корисника буџета АП Војводине, на захтев директног
корисника буџета АП Војводине, а у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и утврђеним периодичним плановима трошења средстава, односно квотама.
Индиректни корисници буџета АП Војводине испостављају
налоге за плаћање Управи, у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и утврђеним периодичним
плановима трошења средстава, односно квотама.
Члан 5.
Корисници буџета АП Војводине достављају Управи налоге за
плаћање за издатке са подрачуна других средстава, у складу са
одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и
утврђеним периодичним плановима трошења средстава.
III УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА КРТ-У АП
ВОЈВОДИНЕ
Члан 6.
Свим средствима на КРТ-у АП Војводине управља Покрајински секретаријат за финансије, у циљу несметаног извршавања
обавеза утврђених актом о буџету за буџетску годину.
Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева
планирање токова и управљање примањима и издацима ради
ефикаснијег коришћења тих средстава.
Покрајински секретаријат за финансије планира токове новчаних средстава са циљем несметаног извршења обавеза покрајинског буџета.
Члан 7.

На подрачунима за редовно пословање воде се новчана средства у складу са актом о буџету АП Војводине.

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности могу се привремено позајмити средства са консолидованог рачуна трезора АП Војводине, преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.

На подрачунима других средстава воде се средства која корисници буџета АП Војводине остварују у складу са законом,
уговором и другим актом.

Позајмица средстава из става 1. овог члана може се вршити у
износу који не угрожава дневну ликвидност КРТ-а АП Војводине.

Новчана средства са подрачуна за редовно пословање не могу
се преносити на подрачуне других средстава корисника буџета
АП Војводине.

Привремене позајмице се морају вратити до краја буџетске године.

Члан 3.
Друга средства корисника буџета АП Војводине консолидују
се на нивоу КРТ-а АП Војводине.
Ако се корисник буџета АП Војводине финансира из буџета
различитих нивоа власти, друга средства тог корисника консолидују се на нивоу трезора према његовој припадности директном
кориснику буџетских средстава.

Члан 8.
До истека фискалне године, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да у буџет врате средства која
су им пренета у складу са актом о буџету, а нису утрошена.
Стање других средстава корисника буџета АП Војводине евидентирано на крају буџетске године преноси се као почетно стање
ових средстава на почетку наредне буџетске године.
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IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Покрајински секретаријат за финансије може новчана средства
на КРТ-у АП Војводине, осим прихода за које је у посебном закону,
односно локалном пропису или међународном уговору утврђена
намена која ограничава употребу тих средстава, пласирати, односно инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца по
каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке
Србије, а у складу са одговарајућим степеном ризика.
Пласирање, односно инвестирање средстава вршиће се на основу појединачног акта покрајинског секретара за финансије.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Покрајински секретаријат за финансије води евиденцију о инвестираним средствима буџета и о томе доставља извештај Министарству финансија и привреде, Управи за трезор.
Члан 11.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно
других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о
начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 23/2011).
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
Покрајински секретаријат за финансије
Број: 102-400-2/2013
Датум: 18.06.2013. године

Покрајински секретар
за финансије
Зоран Радоман,с.р.

19. јун 2013.

518.
Скупштина Адвокатске коморе Војводине, на основу члана 66.
став 2 Статута Адвокатске коморе Војводине, на седници одржаној 15. 06. 2013. године усвојила је
ИЗМЕНЕ СТАТУТА
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 87. Статута Адвокатске коморе Војводине мења се и гласи:
„Огранци Адвокатске коморе су професионалне организације
адвоката које се оснивају са седиштем у:
1. Новом Саду, за општине Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Србобран, Сремски Карловци, Темерин,
Тител, Врбас, Жабаљ и град Нови Сад, (и бира 40 делегата у
скупштини Адвокатске коморе Војводине)
2. Суботици, за општине Ада, Бачка Топола, Кањижа, Мали
Иђош, Сента и град Суботица, (и бира 9 делегата у скупштини Адвокатске коморе Војводине)
3. Сомбору, за општине Апатин, Кула, Оџаци и град Сомбор, (и
бира 5 делегата у скупштини Адвокатске коморе Војводине)
4. Сремској Митровици, за општине Инђија, Ириг, Пећинци,
Рума, Шид, Стара Пазова и град Сремска Митровица, (и
бира 9 делегата у скупштини Адвокатске коморе Војводине)
5. Зрењанину, за општине Чока, Кикинда, Нова Црња, Нови
Бечеј, Нови Кнежевац, Сечањ, Житиште и град Зрењанин, (и
бира 8 делегата у скупштини Адвокатске коморе Војводине)
6. Панчеву, за општине Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште, Вршац и град Панчево (и бира 10
делегата у скупштини Адвокатске коморе Војводине).
Правила о раду огранка су највиши правни акт огранка, који
усваја Скупштина огранка, а потврђује Управни одбор Адвокатске
коморе Војводине.
Председник
Адвокатске коморе Војводине
Бранислав Вулић,с.р.

19. јун 2013.
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
492. Одлука о приступању спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“;
493. Одлука о приступању спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа „Војводинашуме“;
494. Одлука о приступању спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа за просторно
и урабнистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад;
495. Одлука о образовању Комисије за именовања директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“;
496. Одлука о образовању Комисије за именовања директора Јавног предузећа „Војводинашуме“;
497. Одлука о образовању Комисије за именовања директора Јавног предузећа за просторно и урабнистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад;
498. Решење о утврђивању Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у
2013. години;
499. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови
Сад за 2013. годину;
500. Решење о разрешењу директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама,
Нови Сад;
501. Решење о постављењу директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама,
Нови Сад;
502. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
503. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
504. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
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505. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад;
506. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине;
507. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине;
508. Решење о разрешењу вршиоца дужности директорке
Геронтолошког центра у Вршцу;
509. Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Вршцу;
510. Решење о разрешењу председника Управног одбора
Геронтолошког центра у Вршцу;
511. Решење о именовању председника Управног одбора
Геронтолошког центра у Вршцу;
512. Решење о разрешењу директора Дома за старе и пензионере у Кули;
513. Решење о именовању директора Дома за старе и пензионере у Кули.
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514. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј;
515. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Темерин;
516. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Ириг.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
517. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора Аутономне
Покрајине Војводине.
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АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ
518. Измене Статута Адвокатске коморе Војводине
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