„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи

Нови Сад
5. новембар 2014.
Број 45

Година LXX

765.

Годишња претплата 7.300 динара
- Рок за рекламације 15 дана.
- Редакција и администрација:
Нови Сад, Војводе Мишића 1.
ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178
Email: sl.listapv@magyarszo.com
II

На основу члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 23/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 013-7/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. године

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

767.

I
БРАНИСЛАВУ БОГАРОШКОМ, престао је мандат посланика
у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због избора на
функцију потпредседседника Покрајинске владе и покрајинског
секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2 и 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је

II

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Члан 1.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 013-8/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. године
Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

СЛАВИШИ ГРУЈИЋУ, престаје функција потпредседника
Покрајинске владе, са 03. новембром 2014. године, а Секетаријат
за културу и јавно информисање наставља да води као члан Покрајинске владе.
Члан 2.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

766.
На основу члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 23/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I
ДР ЗОЛТАНУ ТАКАЧУ, престао је мандат посланика у
Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 020 - 33/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. година

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

768.
На основу члана 31. став 1. алинеја 2 и 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је

Страна 1720 - Број 45

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЕДНИКА
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Члан 1.

5. новембар 2014.
Члан 2.

Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

МИРОСЛАВ ВАСИН, бира се за потпредседника Покрајинске
владе, са 03. новембром 2014. године.

01 Број: 020 - 33/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. година

Члан 2.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 020 - 33/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. година

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

771.
На основу члана 31. став 1. алинеја 2 и 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПОТПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

769.
На основу члана 31. став 1. алинеја 2 и 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Члан 1.
ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, разрешава се функције
потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за
науку и технолошки развој, са 03. новембром 2014. године.
Члан 2.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.
НАТАШИ ПАВИЋЕВИЋ БАЈИЋ, престаје мандат члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, са 03. новембром 2014. године, због поднете
оставке.
Члан 2.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 020 - 33/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. година

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

770.
На основу члана 31. став 1. алинеја 2 и 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
Члан 1.
НЕНАД СТАНКОВИЋ, бира се за члана Покрајинске владе и
покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, са
03. новембром 2014. године.

01 Број: 020 - 33/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. година

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

772.
На основу члана 31. став 1. алинеја 2 и 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Члан 1.
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ, бира се за члана Покрајинске владе и
покрајинског секретара за науку и технолошки развој, са 03. новембром 2014. године.
Члан 2.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 020-33/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. година
Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

5. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Број 45 - Страна 1721

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 31. став 1. алинеја 2 и 13 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014 ),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЕДНИКА
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Члан 1.
БРАНИСЛАВ БОГАРОШКИ, бира се за потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са 03. новембром 2014. године.
Члан 2.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 020 - 33/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. година

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

774.
На основу члана 70. Пословника Скупштине Аутономне покрајине Војводине, (“Службени лист АПВ” број 37/14 ), а у вези
са чланом 35. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” број 28/14,)
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на 56. седници одржаној 3. новембра
2014. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012,
28/2012 32/12, 1/13, 12/13, 34/13, 39/13, 46/13, 48/13, 23/1 и 28/14), у
члану 1. став 1 врше се следеће измене :
„ – Славко Параћ, у својству председника Одбора за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине АП Војводине,
уместо Жељка Видовића ;
Роберт Санто, у својству председника Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине , уместо Милоша Гагића;
Мата Матарић, у својству председника Одбора за приватизацију Скупштине АП Војводине, уместо Богдан Лабана и
Милош Гагић, у својству председника посланичке групе у
Скупштине АП Војводине - Нова демократска странка.“
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

01 Број: 020-36/12
Нови Сад, 03. новембар 2014. године

Председник одбора
Роберт Санто, с.р.

775.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у
вези са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/13) и чланом 10.
Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број: 50/13,
24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс), а по прибављеној претходној
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне
средине број: 401-00-2512/2014-09 од 29. oктобра 2014. године.
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, д о н е л a ј е
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђују се Измене и допуне Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014. години
(„Службени лист АПВ“, број: 14/14 и 25/14).
II
Измене и допуне Програма из тачке I овог решења, чине његов
саставни део.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 320-19/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2014. ГОДИНИ
I
У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2014. години („Службени лист АПВ“, број 14/2014 и
25/2014) ( у даљем тексту:Програм) тачка I мeња се и гласи:
„Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2014. години
доноси се у циљу подстицања спровођења мера пољопривредне
политике за развој села: проширења привредних активности на
селу, опремање фарми свиња, говеда, оваца, коза и живинарских
фарми, измештања фарми ван насеља, набавкe уређаја за брзо
одређивање квалитета пшенице, увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране, организовањa и деловањa
локалних акционих група и одржавања традиционалних манифестација.“

Страна 1722 - Број 45

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
V

II
У тачки IV став 1. редни број 1. мeња се и гласи:

1.

Реконструкција, доградња, адаптација и набавка
опреме за прераду пољопривредних производа,
опремање фарми говеда, свиња, оваца, коза и живинарских фарми, измештање сточарских фарми
изван насеља, побољшање сточарске производње
на огледним газдинствима, увођење ЕУ стандарда
у објекте у којима се врши производња и прерада
меса и млека, набавка уређаја за брзо одређивање
квалитета пшенице и увођење и сертификација
система квалитета и безбедности хране

5. новембар 2014.

139.277.915,00

III
У тачки V став 1. мeња се и гласи:
„Реконструкција, доградња, адаптација и набавка опреме за
прераду пољопривредних производа, опремање фарми говеда,
свиња, оваца, коза и живинарских фарми, измештање сточарских
фарми изван насеља побољшање сточарске производње на огледним газдинствима, увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се
врши производња и прерада меса и млека, набавка уређаја за брзо
одређивање квалитета пшенице и увођење и сертификација система квалитета и безбедности хране“
IV
У тачки V подтачка 1.8. мења се и гласи:
„1.8. Пројекат усавршавања производње на огледним газдинствима у АПВ и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши
производња и прерада меса и млека
Циљ пројекта су побољшање квалитета млека, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинства која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима,
брендирање производа и повећање животног стандарда на селу.
Регистрованим пољопривредним газдинствима ће стручњаци
Пољопривредног факултета из Новог Сада и Научни Институт за
прехрамбене технологије ФИНС-а Нови Сад пружити подршку
приликом одабира производа које ће производити, технологије
саме производње, могућност заштите ознаке географског порекла, мониторинга, пројектовања и израде идејних решења за опремање, набавку опреме и адаптацију простора, врши ће мониторинг исхране и квалитета млечних и месних производа.
Укупна средства намењена за суфинансирање овог пројекта
износе 50.000.000,00 динара.
Средства за израду пројеката и спровођење наведених активности се додељују Универзитету у Новом Саду, Пољопривредни
Факултет - Департман за сточарство у Новом Саду у износу од
6.000.000,00 динара и Научном Институту за прехрамбене технологије ФИНС из Новог Сада у износу од 4.000.000,00 динара.
Наведена средства се додељују овим институцијама као репрезентативним јавним институцијама на територији АП Војводине,
које имају високо стручни кадар за реализацију наведених циљева, на основу претходно обављених стручних радова на овом
пројекту, као и дугогодишње искуство на пословима брендирања
и увођења стандарда у процесе прераде млека и меса.
Средства за побољшање сточарске производње регистрованим
пољопривредним газдинствима (физичким лицима, земљорадничким задругама и предузетницима) у износу од 40.000.000,00
динара додељују се по конкурсу и то за суфинансирање:
адаптације објеката за прераду млека и меса;
набавке опреме за модернизацију постојећих прерађивачких
постројења и развој нових производних линија за проширење
асортимана производа од млека;
набавке нових линија, опреме и машина, у циљу модернизације
капацитета у погледу хигијене и квалитета меса и производа од
меса.
Услови и начин коришћења средстава регулисаће се уговором
између корисника и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.“

У тачки V подтачка 1.10. мења се и гласи:
„1.10. Увођење и сертификација система квалитета и безбедности хране
Тренд на тржишту прехрамбених производа је жеља потрошача за аутентичношћу, традицијом и здравствено безбедном
храном. У тој борби за конкурентност све више су на цени аутентични производи, односно производи који се одликују посебним
квалитетом, који морају бити заштићени ознаком географском
порекла.
Успостављање система географског порекла омогућава осигурање продаје, отварање нових тржишта, отварање нових радних
места, усаглашавање заједничких стандарда квалитета, координиран наступ против имитација и ознака које доводе у заблуду
потрошаче.
Храна произведена по принципима органске пољопривреде је
безбедна од присуства било каквих вештачки синтетизованих
материја, па и пестицида. Осим тога омогућава и исхрану производима више нутритивне вредности од оних из конвенционалне
производње. Органска пољопривреда је усмерена ка будућности,
не само са аспекта унапређења здравља људи и заштите животне
средине, већ и економског просперитета.
Системи којима произвођач гарантује да управља здравственом безбедношћу својих производа регулисани су кроз различите
системске приступе као што су: ISO 22000, GLOBAL GAP, BRC,
IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER стандарди и контрола и сертификација производа без глутена. Потреба усаглашавања сопственог система произвођача хране са једним или више
наведених стандарда је у плану да постане регулисана кроз нашу
законску регулативу.
Будући да наша земља има све претпоставке за производњу
и извоз квалитетне и безбедне хране, неопходно је да се у
пољопривреди и прехрамбеној индустрији што пре имплементирају наведени стандарди у праксу, као свеобухватног концепта
обезбеђења исправности намирница.
Средства из овог програма ће се додељивати за суфинансирање:
трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората
за добијање ознаке географског порекла;
трошкова контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, са географским пореклом чија је контрола
и сертификација производње завршена у 2014. години од стране
овлашћених организација;
трошкова контроле и сертификације производа добијених по
методама органске производње од стране овлашћених организација које издаје сертификат, за органске производе у 2014. години;
трошкова за увођење и сертификацију система безбедности
и квалитета хране: ISO 22000, GLOBAL GAP, BRC, IFS, FSSC
22000, GOST-R, HALAL, KOSHER и контролу и сертификацију
производа без глутена.“
Проценат суфинансирања у оквиру ове тачке, додељује се у износу од 50% од укупне вредности инвестиције умањене за вредност
ПДВ-а, у складу са чланом 35. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број 10/13).
VI
Подтачка 1.11. се брише.
Подтачка 1.12. се брише.
VII
У тачки VI испред става 1. број „2“ се брише.
У тачки VII испред става 1. број „3“ се брише.
VIII
У тачки VIII став 5. мења се и гласи:
„Подстицајна средства исплаћују се након реализације инвестиције и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, осим за подтачку 1.8.“

5. новембар 2014.
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РЕШЕЊЕ

IX
У тачки VIII став 6. се брише.

I

776.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ“, број 3/01)
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПЕТАР БАЛАЖЕВИЋ, правник-мастер из Суботице, и м е н у
ј е се за директора Геронтолошког центра у Суботици, на време
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Даје се сагласност на Измене Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2014. годину, који је донео Савет
Фонда, на 75. седници одржаној 3. новембра 2014. године.

Број: 022-886/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 025-47/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

777.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05) и чл. 124. и 133. 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 Суботици („Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист АПВ”,
број 37/14) у поступку разрешења вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици, Покрајинска влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, д о н е л а је

779.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист
АПВ», број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
МИЛАН БЈЕЛОГРЛИЋ, дипломирани економиста, р а з р е ш
а в а се дужности вршиоца дужности директора Градске народне
библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-922/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

РЕШЕЊЕ
I
ПЕТАР БАЛАЖЕВИЋ, правник-мастер из Суботице, р а з р е
ш а в а се дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици, на коју је именован Решењем Покрајинске
владе, број: 022-711/2014 од 23. јула 2014. године.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

780.

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

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист
АПВ», број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, д о н е л а ј е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ

II

Број: 022-881/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

I
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

778.
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 Суботици
(“Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 32. став 1. тачка 12. и
чланом 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист АПВ”, број 37/14) у поступку именовања директора Геронтолошког центра у Суботици, Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, д о н е л а је

МИЛАН БЈЕЛОГРЛИЋ, дипломирани економиста, и м е н у ј е
се за директора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“
у Зрењанину, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-923/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.
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АПВ”, број 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, донела је

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево
(“Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. новембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊE

РЕШЕЊE
I
Др АЛЕКСАНДАР ИВИЦА, доктор медицине, специјалиста
опште хирургије, именује се за члана Надзорног одбора Опште
болнице Панчево, Панчево, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Др ВЛАДИМИР ВАЈС, доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства и перинаталне медицине, разрешава
се дужности члана Надзорног одбора Опште болнице Панчево,
Панчево, на коју је именован из реда запослених.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-921/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-920/2014
Нови Сад, 5. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

782.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14), а у вези са чланом
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево
(“Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

783.
На основу члана 22. ст. 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 50/13, 24/14 и 42/14 - ребаланс), Покрајински секретаријат
за спорт и омладину објављује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗ ОБЛАСТИ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Конкурс за суфинансирање пројеката из области спорта и омладине за 2014. годину, објављен 5. јануара 2014. године у дневном
листу „Дневник“ и у Службеном листу АП Војводине бр. 1/2014,
а који је отворен до 5. децембра 2014. године, мења се у погледу
износа средстава за суфинансирање пројеката из области спорта и
омладине од интереса за АП Војводину, тако да се планирани износ
средстава од 315.158.941,00 динара овим изменама и допунама замењује износом од 390.682.461,90 динара.

5. новембар 2014.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.

Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини
Аутономне покрајине Војводине;
Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини
Аутономне покрајине Војводине;
Одлука о престанку функције потпредседника Покрајинске владе;
Одлука о избору потпредседника Покрајинске владе;
Одлука о престанку мандата члана Покрајинске владе
и покрајинског секретара за енергетику и минералне
сировине;
Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине;
Одлука о разрешењу потпредседника Покрајинске
владе и покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
Одлука о избору потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

1719
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ОДБОР ЗА АДМИНИСТАРТИВНА И
МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
774.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.
1721
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

775.

776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.

Решење о утврђивању Измена и допуна Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2014. години;
Решење о давању сагласности на Измене Програма
рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за
2014. годину;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Геронтолошког центра у Суботици;
Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Суботици;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у
Зрењанину;
Решење о именовању директора Градске народне
библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину;
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште
болнице Панчево, Панчево;
Решење о именовању члана Надзорног одбора Опште
болнице Панчево, Панчево.

1721
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ
И ОМЛАДИНУ
783.

Измена и допуна Конкурса за суфинансирање пројеката из области спорта и омладине.
1724
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