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795.

На основу члана 5. став 1. Одлуке о установљењу Годишњег 
признања у области равноправности полова („Службени лист 
АПВ“, број 4/05) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14),   
Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2014. годи-
не, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Годишње признање у области равноправности полова за 2013. 
годину, у  категорији појединац/ка додељује се  др Taтјани Ђурић 
Кузмановић из Новог Сада, а у категорији организација Акаде-
мији женског предузетништва из Бачког Петровца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 17-4/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

796.

На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању Покрајин-
ског буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени 
лист АПВ“, број: 1/10 и 8/10), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14), а у вези са чланом 6. став 2. Закона о зашти-
ти и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник 
РС“, број: 36/09 о 32/13-одлука УС) 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. 
новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђују се Измене Програмa коришћења сред-
става буџетског фонда за заштиту, унапређење и одрживо ко-
ришћење рибљег фонда за 2014. годину („Службени лист АПВ“, 
број: 8/14 и 27/14), обим средстава за спровођење овог програма, 
као и начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

Измене Програмa из тачке I овог решења, чине његов саставни део.

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 501-413/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА - ЗА ЗАШТИТУ, 
УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ

РИБЉЕГ ФОНДА ЗА 2014. ГОДИНУ

I

У Програму коришћења средстава буџетског фонда - за зашти-
ту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. го-
дину („Службени лист АПВ“, бр. 8/14 и 27/14) (у даљем тексту: 
Програм), тачка IV иза подтачке А и Б став 2. мења се и гласи:

„Од укупне планиране суме у износу од 24.957.661,00 динара за 
суфинансирање капиталних улагања - набавке основних средстава 
за рад рибочуварске и стручне службе (чамци, ванбродски мото-
ри, теренска возила и др.) и набавку рибље млађи за порибљавање 
опредељено је 13.028.000,00 динара. За текућа улагања, односно 
суфинансирање ревитализације рибљих плодишта, набавку адми-
нистративног материјала (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема, 
гориво, мазива  и остало) за рибочуварску службу опредељено је 
10.551.000,00 динара. Средства намењена за дотације удружењима 
грађана (невладиним организацијама) на име суфинансирања ра-
дова на ревитализацији рибљих плодишта, набавку опреме и адми-
нистративног материјала, набавку рибље млађи за порибљавање 
опредељена су у износу од 1.378.661,00 динара.“ 

У истој тачки подтачка А. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВ-
НОСТИ У ОКВИРУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА иза поднаслова 
став 2. мења се и гласи:

„Снажан развој спортског односно рекреативног риболова, из-
ражен криволов уз нарушавање природних станишта рибљих по-
пулација као и порибљавање комерцијалним агресивним врстама 
у претходном периоду довели су до значајног смањења бројности 
аутохтоних врста, док су поједине врсте постале угрожене са 
становишта опстанка. Порибљавање материјалом из вештачких 
мрестилишта све је чешћа пракса управљања риболовним вода-
ма, те је Програмом предвиђено и суфинансирање набавке рибље 
млађи аутохтоних врста, као мера за очување и унапређење 
рибљег фонда. Суфинансирање активности у оквиру капиталних 
улагања планирано је у износу од 13.028.000,00 динара.“



Страна 1740 - Број 47 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 12. новембар 2014.

У истој тачки подтачка Б. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ 
У ОКВИРУ ТЕКУЋИХ УЛАГАЊА иза поднаслова став 2. мења 
се и гласи:

„Суфинансирање радова на ревитализацији рибљих плодишта 
и уређењу и одржавању рибљих станишта у АП Војводини извр-
шиће се код корисника делова рибарског подручја „Србија-Војво-
дина“ на територији АП Војводине који су предвидели ревита-
лизацију својим Годишњим програмима управљања рибарским 
подручјем за 2014. годину, Привременим програмима управљања 
рибарским подручјем, односно посебним пројектима, или су већ 
започели радове на чишћењу и уређењу плодишта у 2014. годи-
ни, продубљивању и одмуљивању доводних и одводних канала и 
уређењу оштећених и угрожених рибљих станишта. Директна де-
градација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција 
која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем 
муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет 
воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те 
представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. 
Суфинансирање активности у оквиру текућих улагања планира-
но је у износу од 10.551.000,00  динара.“

II

У осталом делу Програм остаје непромењен.

797.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14) и 
члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда за 
капиталнa улагања Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 19/06 и 22/13), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 12. новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др ДРАГОСЛАВ ПЕТРОВИЋ разрешава се дужности 
члана Управног одбора Фонда за капиталнa улагања Аутономне 
покрајине Војводине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-33/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

798.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14) и 
члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда за 
капиталнa улагања Аутономне покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број: 19/06 и 22/13), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 12. новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Фонда за капиталнa улагања Аутономне по-
крајине Војводине, именује се за члана:

- Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајин-
ски секретар за науку и технолошки развој.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-34/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

799.

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број: 19/06 и 22/13), члана 32. 
тачка 6. 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 12. новембра 2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 
2014. годину, које је донео Управни одбор Фонда за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, 30. октобра  2014. го-
дине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-120/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

800.

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ“, број: 19/06 и 22/13), члана 32. 
тачка 6. 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 12. новембра 2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда за 
капитална улгања Аутономне покрајине Војводине за 2014. годи-
ну, који је донео Управни одбор Фонда за капитална улагања Ау-
тономне покрајине Војводине, 30. октобра  2014. године Одлуком 
број: 06-4/2014-5/19.

II

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

Број: 025-48/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

801.

На основу члана 32. став 1. тачка 22. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број 37/14), а у вези са чланом 29. став  5. и чланом 
166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 52/11 и 55/13) и  члана 33. 
став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – 
Одлука Уставног суда IУз 353/09), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 12. новембра 2014. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи основних школа на те-
риторији Општине Србобран, број: 610-6/2013-I од 23.04.2013. го-
дине, коју је донела Скупштина општине Србобран, на седници 
одржаној 23.04.2013. године и на Одлуку о допуни Одлуке о мре-
жи основних школа на територији Општине Србобран, број: 610-
9/2014-I од 25.09.2014. године, коју је донела Скупштина општине 
Србобран, на седници одржаној 25.09.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-671/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

802.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког за-
вода Војводине («Службени лист АПВ», број 14/03), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади 
(«Службени лист АПВ», број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. новембра 2014. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Педагошког завода Војводине за 2014. годину, којe је усвојио Уп-
равни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 
дана 7. новембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-34/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

803.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 2/10), члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
12. новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2014. 
годину, које је донео Управни одбор Покрајинског завода за 
заштиту природе, Нови Сад, на II седници одржаној 03. октобра 
2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-24/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

804.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 2/10), члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
12. новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма заштите при-
родних добара за 2014. годину Покрајинског завода за заштиту 
природе, Нови Сад, које је донео Управни одбор Покрајинског 
завода за заштиту природе, Нови Сад, на 3. седници одржаној 
04.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-110/2013
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

805.

На основу члана 11.став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обукe у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 35. и 36. 
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став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(«Службени лист АПВ«, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. новембра 2014. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Еду-
кативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама 
Нови Сад за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор Едукати-
вног центра за обукe у професионалним и радним вештинама Нови 
Сад, на деветој редовној седници одржаној 06.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-117/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

806.

На основу члана 11.став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обукe у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(«Службени лист АПВ«, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. новембра 2014. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Едукати-
вног центра за обукe у професионалним и радним вештинама Нови 
Сад, за 2014. годину, које је донео Управни одбор Едукативног цен-
тра за обукe у професионалним и радним вештинама Нови Сад, на 
деветој редовној седници одржаној 06.11.2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-928/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

807.

На основу члана 11. став 1. тачка 7 Одлуке о оснивању Канце-
ларије за инклузију Рома («Службени лист АПВ», број 8/06), чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади («Службени лист АПВ», број 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 12. новембра 2014. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Канцеларији за инклузију Рома, број: 642/14, који је донео 
директор Канцеларије, дана 26. 09. 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-53/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

808.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном 
развоју „OTTHON“ у Старој Моравици („Службени лист АПВ“, 
број 7/02), члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14) а у вези 
са чланом 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, број 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 
12. новембра 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Викторија Јанковић, дипл. педагог из Бачке Тополе, разреша-
ва се дужности члана Управног одбора Дома за лица ометена у 
менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици, представник 
оснивача, на коју је именована Решењем Владе Аутономне По-
крајине Војводине, број: 022-192/2014 од 5. марта 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-418/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

809.

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 социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици („Службени лист АПВ“, број 
7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. 
новембра 2014. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗОЛТАН ФОДОР из Старе Моравице, именује се за члана 
Управног одбора Дома за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици, представник оснивача, на четири 
године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-419/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.

810.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС“, број: 42/91, 71/94 и 79/05), тачке I Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном 
развоју „OTTHON“ у Старој Моравици („Службени лист АПВ“, 
број 7/02), члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14) а у вези 
са чланом 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, број 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 
12. новембра 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Игор Мандић, инжењер агрономије из Бачке Тополе, представ-
ник оснивача, разрешава се дужности председника Надзорног 
одбора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ у 
Старој Моравици, на коју је именован Решењем Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 022-194/2014 од 5. марта 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-816/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

811.

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 социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици („Службени лист АПВ“, број 
7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. 
новембра 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др ЗОРАН КЕРЕПЕШ из Старе Моравице, именује се за пред-
седника Надзорног одбора Дома за лица ометена у менталном 
развоју „OTTHON“ у Старој Моравици, представник оснивача, 
на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-817/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

812.

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 Завода за јавно здравље Сремска 
Митровица („Службени лист АПВ“, број 11/06) и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  12. новембра  2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др Данијела Станковић Баричак, доктор медицине, специја-
листа социјалне медицине, мастер менаџмента у систему здрав-
ствене заштите, разрешава се дужности члана Управног одбора 
Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на коју је имено-
вана Решењем Владе Аутономне покрајине Војводине, број: 022-
369/2014 од 30. априла 2014. године, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-934/2014
Нови Сад, 12. новембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

813.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), члана 15. и члана 35. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/2014) а у вези члана 124. 
и 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републи-
ке Србије”, број 24/2011) у поступку давања сагласности за име-
новање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 
„Опово“ у Опову,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈЕЛЕНЕ БЈЕЛИЦА, 
дипломираног  педагога из Опова на функцију вршиоца дужнос-
ти директора Центра за социјални рад „Опово“ у Опову.
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II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-907/2014
Нови Сад, 05. новембар 2014. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

814.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), члана 15. и члана 35. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/2014) а у вези члана 124. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 24/2011) у поступку давања сагласности за именовање 
директора Центра за социјални рад Пећинци,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање БИЉАНЕ ЈОВИЧИЋ, 
дипломираног социјалног радника из Карловчића на дужност ди-
ректора Центра за социјални рад Пећинци.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-913/2014
Нови Сад, 03. новембар 2014. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

815.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), члана 15. и члана 35. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/2014) а у вези члана 124. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 24/2011) у поступку давања сагласности за именовање 
директора Центра за социјални рад Пландиште,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЂУРЂЕВКЕ ТАФРА, 
дипломираног специјалног педагога из Пландишта на дужност 
директора Центра за социјални рад Пландиште.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-887/2014
Нови Сад, 03. новембар 2014. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

816.

На основу члана 23. тачка 5. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс) 
и  члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање про-
грама/пројеката у области науке и технолошког развоја невлади-
них организација у Аутономној покрајини Војводини од  7. новем-
бра 2014. године ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ О Б Ј А В Љ У Ј Е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

1.

Секретаријат ће, у складу са Финансијским планом, суфи-
нансирати програме/пројекте у области науке и  технолошког 
развој невладиних организација у Аутономној покрајини Војво-
дини. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 
3.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће 
се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне по-
крајине Војводине за 2014. годину. Право учешћа на јавном кон-
курсу имају невладине организације регистроване у Аутономној 
покрајини Војводини.

2.

За програме/пројекте у области науке и технолошког развоја 
невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини фи-
нансијска средства су намењена за:  

- обезбеђивање услова за популаризацију и подизање ква-
литета научно-истраживачког рада и технолошког раз-
воја, 

- побољшање услова рада невладиних организација у 
циљу реализације програма/пројеката у овим областима 
деловања, 

- суфинансирање међурегионалних и међународних ску-
пова у области науке и технолошког развоја,  

- суфинансирање организовања скупова, трибина, семи-
нара, који доприносе развоју науке и технолошког раз-
воја,

- суфинансирање публиковања монографија, часописа, 
електронских публикација, специјално дизајнираних 
интернет презентација који доприносе популаризацији и 
развоју науке и технолошког развоја.

3.

Расподела финансијских средстава утврдиће се на основу сле-
дећих критеријума: 

1) врста, значај и разлог планираног програма/пројекта;  
2) подршка и развој програмској и организационој делат-

ности невладиних организација која је усмерена на по-
пуларизацију и подизање квалитета научно-истраживач-
ког рада и технолошког развоја; 

3) реализација интердисциплинарних програма/пројеката 
невладиних организација као и оних са међународним 
учешћем; 

4) подршка издавачкој делатности (у папирној, електрон-
ској и интернет форми) невладиних организација у об-
ласти који доприносе популаризацији и развоју науке и 
технолошког развоја; 

5) обезбеђивање бољих услова за реализацију научноис-
траживачке делатности невладиних организација; 

6) укупних трошкова потребних за реализацију програма/
пројеката; 

7) висине финансирања из других извора; 
8) оцене конкурсне документације. 
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4.

Подносилац пријаве, уз Образац који се налази на web 
презентацији Секретаријата, треба да приложи: 

- фотокопију регистрације невладине организације (ре-
шење АПР-а); 

- фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју (ПИБ); 

- званичан доказ о отвореном рачуну у банци (уговор са 
банком). 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу:

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком ‘’ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА’’.

Конкурс је отворен до утрошка финансијских средстава за ове 
намене, а најдуже до краја године.

Контакт особа: Биљана Јурибашић, телефон: 021/487-46-36, 
e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, објављује исправку следећих конкурса:

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОГОНА 
ЗА ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У АП ВОЈВОДИНИ, 
oбјављеног „Службеном листу АПВ“, бр. 14/2014 од 09.04.2014. 
године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Конкурса у висини од „169.701.525,00” динара замењује се 
износом од „154.701.525,00” динара. Oстали текст Конкурса 
остаје непромењен.

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ 
ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ, 
oбјављеног „Службеном листу АПВ“, бр. 11/2014 од 26.03.2014. 
године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Конкурса у висини од „38.000.000,00” динара замењује се 
износом од „53.940.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје 
непромењен.

 ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДНИХ 
МЕСТА ИСТРАЖИВАЧА-ПОВРАТНИКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА, 
oбјављеног „Службеном листу АПВ“, бр. 11/2014 од 26.03.2014. 
године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Конкурса у висини од „3.000.000,00” динара замењује се 
износом од „2.000.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје 
непромењен.

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРЕМА 
ПРЕДЛОГА АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ, 
oбјављеног „Службеном листу АПВ“, бр. 11/2014 од 26.03.2014. 
године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Конкурса у висини од „25.000.000,00” динара замењује се 
износом од „9.000.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје 
непромењен.

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ 
ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ У 
УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2014. ГОДИНУ, 
oбјављеног „Службеном листу АПВ“, бр. 11/2014 од 26.03.2014. 
године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Конкурса у висини од „15.600.000,00” динара замењује се 
износом од „23.600.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје 
непромењен.

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ 
МАШИНА И ОПРЕМЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА ЗА 2014. ГОДИНУ, oбјављеног „Службеном листу 
АПВ“, бр. 11/2014 од 26.03.2014. године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење 
Конкурса у висини од „12.000.000,00” динара замењује се 
износом од „16.000.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје 
непромењен.

817.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2014.годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13, 24/14 
- ребаланс и 42/14 - ребаланс) и Програма мера подршке за спро-
вођење пољопривредне политике за развој села на територији АП 
Војводине у 2014. години („Службени лист АПВ“ бр. 14/14, 25/14 и 
45/14), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА
УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ  СИСТЕМА КВАЛИТЕТА

И БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ У 2014. ГОДИНИ

Предмет конкурса 

Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трош-
кова увођења и сертификације  система квалитета и безбедности 
хране у 2014. години. 

Намена средстава

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:

1. Трошкова израде елабората за добијање ознаке географ-
ског порекла и лабораторијских анализа које предста-
вљају део елабората за добијање ознаке географског по-
рекла у 2014. години; 

2. 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;

3. Трошкова контроле и сертификације производа до-
бијених по методама органске производње од стране 
овлашћених организација које издају сертификат, за ор-
ганске производе у 2014. години;

4. Трошкова за увођење и сертификацију система безбед-
ности и квалитета хране: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, 
IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER у 2014. го-
дини;

5. Трошкова за контролу и сертификацију производа без 
глутена у 2014. години.

Право и услови за учешће на конкурсу

Право да конкуришу имају:
· правна лица – регистрована у Агенцији за привредне ре-

гистре;
· физичко лице – носилац и чланови регистрованог 

пољопривредног газдинства;
· земљорадничка задруга.

Овим конкурсом суфинансираће се програми који се реализују 
на територији АП Војводине. 

Документација која се подноси на конкурс 

Документација која се подноси, без обзира на намену средста-
ва: 

1) Кратак опис корисника средстава (делатност, производи, 
пласман, кретање извоза, едукација и сл.)
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2) Читко попуњена пријава са обавезним потписом подно-
сиоца пријаве и печатом предузетника односно правног 
лица; 

3) Решење о упису у регистар привредних субјеката, са 
свим прилозима (фотокопија), Фотокопију потврде о по-
реском идентификационом броју или Извод из регистра 
пољопривредних газдинстава које издаје Управа за тре-
зор, за 2014. годину (прва страна извода РПГ са основ-
ним подацима и друга страна извода cа подацима о повр-
шинама и производњом);

4) Уверење надлежног пореског органа да је подносилац 
пријаве измирио све доспеле порезе, доприносе и дру-
ге јавне дажбине, односно уверење о мировању пореског 
дуга и редовном измирењу обавеза.

Потребна документација по наменама:

- географско порекло (тачке 1. и 2.) 

1. Оверене фотокопије рачуна са доказима о извршеној уп-
лати - фискални рачуни и изводи из банке (за изврше-
ну лабораторијску контролу сировина за производњу 
пољопривредно-прехрамбених производа са географ-
ским пореклом и самих производа; за трошкове изра-
де елабората за добијање ознаке географског порекла и 
трошкова контроле и сертификације пољопривредних и 
прехрамбених производа са географским пореклом; 

2. Фотокопија потврде о предатом елаборату за заштиту ге-
ографских ознака Заводу за интелектуалну својину или 
фотокопија документа о извршеној контроли и сертифи-
кацији пољопривредно-прехрамбеног производа за који 
се подноси захтев, издатог на назив подносиоца захтева 
у току 2014. године,   од стране сертификационог тела 
које је овлашћено од Министарства за пољопривреду и 
заштиту животне средине у складу са законом којим се 
уређују ознаке географског порекла за пољопривредне и 
прехрамбене производе.

 
- увођења и сертификације производа добијених по методама 

органске производње (тачка 3.)

1. Уговор између произвођача и овлашћене контролне ор-
ганизације о контроли производње у периоду конверзије 
или првој сертификацији органске производње, односно 
првој години по истеку периода конверзије;

2. Копија Решења о испуњавању услова за обављање посло-
ва контроле и сертификације у органској производњи за 
2014. годину издатог од стране Министарства пољоприв-
реде и заштите животне средине, Републике Србије, за 
контролну организацију која код произвођача спроводи 
сертификацију органске производње;

3. Рачун издат од стране контролне организације за обавље-
не услуге контроле или прве сертификације органске 
производње за 2014. годину;

4. Извод са рачуна пољопривредног газдинства или кон-
тролне организације којим се потврђује да је извршена 
уплата за контролу или прву сертификацију по издатом 
рачуну за обављену услугу  (или у банци оверен налог за 
уплату произвођача којим се потврђује извршена финан-
сијска обавеза произвођача према контролној организа-
цији);

5. Оверена фотокопија сертификата (уколико се ради о пр-
вој сертификацији) или документовани доказ издат од 
стране овлашћене контролне организације да је произ-
вођач у периоду конверзије производио у складу са Зако-
ном о органској производњи, за 2014.годину.

- систем безбедности и квалитета хране  (тачка 4.) 

1. Оверене фотокопије рачуна са доказима о извршеној уп-
лати - фискални рачуни и изводи из банке за трошкове 
увођења и сертификацију система безбедности и квали-
тета хране у 2014. години;

2. Оверена фотокопија сертификата;
3. За KOSHER и HALAL сертификат записник инспекто-

ра надлежног за послове пољопривреде, односно ветери-
нарства којим се потврђује да се у процесу производње 
спроводе мере самоконтроле према HACCP начелима. 

- увођења и сертификације производа без глутена (тачка 5.)

1. Оверене фотокопије рачуна са доказима о извршеној уп-
лати - рачуни и изводи из банке за трошкове контроле од-
суства унакрсне контаминације и анализе одсуства тра-
гова глутена у производима 

2. Оверену фотокопију рачуна са доказима о извршеној уп-
лати - рачуни и изводи из банке за трошкове коришћења 
заштићеног међународног знака безглутенских произво-
да. 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

Висина, начин одлучивања и исплата средстава

За реализацију овог конкурса предвиђен је укупан износ од 
3.000.000,00 динара.

Средства за намене наведене у овом конкурсу утврђује се у 
износу од 50% од плаћеног износа за реализоване инвестиције, 
умањеног за износ средстава на име пореза на додату вредност и 
не може бити већа од 300.000,00 динара за тачке 1,2,4 и 5, односно 
од 30.000,00 динара за тачку 3.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју 
образује Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство.

Додела средстава вршиће се по пристиглим пријавама до ут-
рошка средстава предвиђених за ову намену.

Пријава се може поднети за највише две тачке за које се распи-
сује конкурс.

У поступку разматрања пријава комисија проверава наводе 
из документације, утврђује испуњеност услова и врши процену 
вредности пројекта.

Коначну одлуку о додели средстава доноси Покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Начин подношења пријаве

Пријаве на Конкурс са осталом припадајућом документацијом 
достављају се поштом или преко писарнице покрајинских орга-
на управе – сваког радног дана од 9 до 14 часова, у затвореној 
коверти, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
бр.16 са назнаком „Увођење и сертификације  система квалитета 
и безбедности хране у 2014. години“ - не отварај. На полеђини 
коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса 
подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

Пријаве за конкурс подносе се закључно са 28. новембром 2014. 
године. 

Пријава на конкурс може се преузети са сајта Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство: www.
psp.vojvodina.gov.rs или у просторијама Секретаријата, (Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, I спрат, соба 46, зграда Владе 
АП Војводине).

Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису 
оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се размат-
рати.

Конкурсна документација се не враћа.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајин-

ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
путем телефона: 021/487-4601.



12. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 47 - Страна 1747



Страна 1748 - Број 47 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 12. новембар 2014.



12. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 47 - Страна 1749



Страна 1750 - Број 47 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 12. новембар 2014.

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

795. Решење о додели годишњег признања у области рав-
ноправности полова за 2013. годину;

796. Решење о утврђивању Измена Програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту, унапређење и 
одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину;

797. Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не;

798. Решење о именовању члана Управног одбора Фонда 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не;

799. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда за капитална улагања Ау-
тономне покрајине Војводине за 2014. годину;

800. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда за капитална улагања Аутоном-
не покрајине Војводине за 2014. годину;

801. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа на територији Општине Србобран и на 
Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основних школа на 
територији Општине Србобран;

802. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 
2014. годину;

803. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту 
природе, Нови Сад за 2014. годину;

804. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма заштите природних добара за 2014. годину 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;

805. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама Нови Сад за 
2014. годину;

806. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада  Едукативног центра за обуке у про-
фесионалним и радним вештинама Нови Сад за 2014. 
годину;

807. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама и допунама Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места у Канцела-
рији за инклузију Рома;

808. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома за 
лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Ста-
рој Моравици;

809. Решење о именовању  члана Управног одбора Дома за 
лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Ста-
рој Моравици;

810. Решење о разрешењу председника  Надзорног од-
бора Дома за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици;

811. Решење о именовању председника  Надзорног од-
бора Дома за лица ометена у менталном развоју 
„OTTHON“ у Старој Моравици;

812. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода 
за јавно здравље Сремска Митровица.  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ

813. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад „Опо-
во“ у Опову;

814. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Пећинци;

815. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Пландиште.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ 
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

816. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката 
у области науке и технолошког развоја невладиних 
организација у Аутономној покрајини Војводини са 
исправкама конкурса.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

817. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање 
трошкова увођења и сертификације система квалите-
та и безбедности хране у 2014. години.
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