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 На основу члана 45. алинеја 16. и члана 54. став 2. Статута Ау-
тономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) 
и члана 32. тачка 18. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14) Покрајинска влада, 
на седници одржаној 17. децембра 2014. године, донела је 

ПОСЛОВНИК 
О РАДУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Покрајинске владе (у даљем тексту: 
Пословник) уређују се начин рада и одлучивања Покрајинске 
владе и њених радних тела, као и друга питања од значаја за рад 
Покрајинске владе.

Питања која се односе на начин рада Покрајинске владе, а која 
нису уређена овим пословником, могу се уредити одлуком или 
закључком Покрајинске владе. 

Члан 2.

Све именске речи које се у овом пословнику користе у мушком 
роду, а имају и женски род, подразумевају и истовремено обухва-
тају исте именске речи у женском роду.

Именице које означавају службене позиције и функције у По-
крајинској влади, користе се у облику који изражава пол лица које 
је њихов носилац.

Члан 3.

Покрајинску владу представља председник Покрајинске владе 
или потпредседник Покрајинске владе кога он одреди. 

Члан 4.

 Ради разматрања начелних и других питања из делокруга По-
крајинске владе образује се Колегијум председника Покрајинске 
владе, као стручно саветодавно тело. 
 Колегијум председника чине: председник Покрајинске владе, 
потпредседници Покрајинске владе и секретар Покрајинске владе. 

Члан 5.

У вршењу својих права и дужности, Покрајинска влада ради и 
одлучује колективно. 

Члан 6.

 Покрајинска влада ради и одлучује о пословима из своје на-
длежности на седници којој присуствује већина чланова По-
крајинске владе. 

У нарочито оправданим и хитним случајевима, председник 
Покрајинске владе може одлучити да се одржи телефонска сед-
ница Покрајинске владе.

Члан 7.

Покрајинска влада има печат округлог облика, с грбом Репу-
блике Србије и грбом Аутономне покрајине Војводине (у даљем 
тексту: Покрајина) и текстом „Република Србија, Аутономна по-
крајина Војводина, Покрајинска влада, Нови Сад” који је исписан 
на српском језику ћириличким писмом, као и на мађарском, сло-
вачком, хрватском, румунском и русинском језику и писму.
 Секретар Покрајинске владе стара се о чувању печата По-
крајинске владе и одговоран је за његову употребу.

II РАДНА ТЕЛА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

1. Стална радна тела Покрајинске владе

Члан 8.

 Покрајинска влада образује стална радна тела, ради ефикаснијег 
рада Покрајинске владе и ради оцењивања материјала, одлучи-
вања, заузимања ставова, давања мишљења и предлога о питањи-
ма из надлежности Покрајинске владе, те усклађивања ставова 
органа, организација покрајинске управе и служби Покрајине (у 
даљем тексту: покрајински органи) као и других организација, пре 
разматрања неког предлога на седници Покрајинске владе.

Стално радно тело: оцењује подобност материјала за разма-
трање и одлучивање на седници Покрајинске владе, оцењује це-
лисходност предложених решења, закључака и мера; усклађује 
оцене и ставове обрађивача и других заинтересованих субјеката 
и утврђује предлоге за Покрајинску владу. 

Стално радно тело доноси акта из своје надлежности.
На начин рада сталних радних тела Покрајинске владе, сходно се 

примењују одредбе овог пословника о начину рада Покрајинске владе. 

Члан 9.

Покрајинска влада, као стална радна тела, има следеће одборе:
1. Одбор за прописе и управу;
2. Одбор за економска питања и буџет;
3. Одбор за јавне службе.

Члан 10.

 Покрајинска влада, као стална радна тела, има следеће комисије:
1. Комисију за одбрану и  безбедност;
2. Комисију за кадровска и административна питања;
3. Комисију за међунационалне односе, цркве и верске 

заједнице;
4. Комисију за распоред и опремање службених зграда и 

пословних просторија.

Члан 11.

Одбор за прописе и управу разматра нацрте прописа и општих 
аката, предлоге аката које доноси Покрајинска влада и друга пи-
тања из надлежности Покрајине која се односе на:

1. организацију и начин рада Покрајинске владе;
2. организацију, рад и надлежност покрајинских органа;
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3. имовину Покрајине и својинско-правне односе;
4. локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу;
5. изборе за покрајинске органе; непосредно изјашњавање 

грађана;
6. радне односе, плате и остала примања из радног односа, за-

пошљавање и заштиту на раду у покрајинским органима;
7. развој информационог система покрајинских органа и 

локалне самоуправе;
8. друге послове из области које нису у надлежности дру-

гих радних тела. 

Члан 12.

Одбор за економска питања и буџет разматра нацрте прописа 
и општих аката, предлоге аката које доноси Покрајинска влада и 
друга питања из надлежности Покрајине која се односе на:

1. покрајински буџет;
2. стратегију и политику развоја Покрајине;
3. приватизацију, пословно и финансијско преструктури-

рање предузећа; структурно прилагођавање привреде; 
индустрију; инвестициона улагања; мала и средња пре-
дузећа; предузетништво;

4. енергетику и минералне сировине;
5. урбанизам, архитектуру и просторно планирање; гради-

тељство и стамбене и комуналне послове;
6. аграрни буџет; пољопривреду, подстицање и унапређи-

вање пољопривредне производње; пољопривредно 
земљиште, сточарство, рибарство, шумарство, ловство, 
водопривреду; прехрамбену индустрију; развој села;

7. штете од елементарних непогода;
8. саобраћај и телекомуникације;
9. тржиште и цене;
10. робне резерве;
11. туризам и услуге;
12. међурегионалну сарадњу;
13. заштиту и унапређивање животне средине;
14. друге послове у области привреде и финансија.

Члан 13.

Одбор за јавне службе разматра нацрте прописа и општих ака-
та, предлоге аката које доноси Покрајинска влада и друга питања 
из надлежности Покрајине која се односе на:

1. предшколско, основно, средње, више и високо образо-
вање; ученички и студентски стандард;

2. развој и унапређивање научноистраживачке делатности; 
3. организацију здравствене заштите; здравствено осигурање;
4. породично-правну заштиту; друштвену бригу о деци;
5. пензијско и инвалидско осигурање; борачко-инвалидску 

заштиту; социјалну заштиту;
6. радне односе, зараде и остала примања из радног одно-

са; запошљавање; заштиту на раду;
7. развој и унапређивање културе и уметничког ствара-

лаштва; заштиту културних добара;
8. јавно информисање;
9. физичку културу и спорт; омладину; 
10. равноправност полова;
11. друге послове у области јавних служби.

Члан 14.

 Комисија за одбрану и безбедност: разматра предлоге аката 
које доноси Покрајинска влада и друга питања из надлежности 
Покрајине која се односе на одбрану и функционисање цивилне 
заштите, као и на деловање органа Покрајине у ванредним ситу-
ацијама; прати и разматра стање јавне безбедности у Покрајини, 
остварује сарадњу с надлежним републичким и покрајинским ор-
ганима и предлаже мере надлежним органима за превазилажење 
проблема у области јавне безбедности.

Члан 15.
Комисија за кадровска и административна питања: доноси ре-

шења о остваривању права по основу рада за чланове Покрајинске 
владе и заменике покрајинских секретара; разматра предлоге за 

постављења и разрешења у покрајинским органима и друга ка-
дровска решења из надлежности Покрајинске владе; разматра 
захтеве и подноси Покрајинској влади предлоге за одобравање 
службених путовања у иностранство чланова Покрајинске вла-
де, заменика покрајинских секретара, постављених и запослених 
лица, као и других лица када су у саставу делегације Покрајинске 
владе; доноси решења о платама, накнадама и другим примањи-
ма чланова Покрајинске владе, заменика покрајинских секрета-
ра, постављених и разрешених лица у покрајинским органима, 
обавља и друге послове утврђене актима Покрајинске владе.

Члан 16.

Комисија за међунационалне односе, цркве и верске заједнице: 
прати службену употребу језика и писама националних мањина 
– националних заједница на територији Покрајине; прати оства-
ривање права националних мањина – националних заједница на 
територији Покрајине; разматра сва актуелна питања из области 
вера и верских заједница; прати остваривање односа и сарадњу с 
верским заједницама и њихов положај; обавља и друге послове 
утврђене актима Покрајинске владе.

Члан 17.

Комисија за распоред и опремање службених зграда и послов-
них просторија: разматра захтеве и одлучује о давању на ко-
ришћење службених зграда и пословних просторија покрајин-
ским органима, Правобранилаштву Аутономне покрајине 
Војводине (у даљем тексту: Правобранилаштву) и Покрајинском 
заштитнику грађана – омбудсману; утврђује потребе њиховог 
опремања; утврђује потребе опремања Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Службе 
Скупштине, обавља и друге послове утврђене актима Покрајин-
ске владе.

Члан 18.

Стално радно тело чине председник, заменик председника и 
одређени број чланова који не може бити мањи од три.
 Председника сталног радног тела и заменика председника 
сталног радног тела именује Покрајинска влада из реда чланова 
Покрајинске владе.
 Чланове сталног радног тела Покрајинска влада може имено-
вати из реда чланова Покрајинске владе, заменика покрајинских 
секретара и лица која поставља Покрајинска влада.
 Већину чланова сталног радног тела чине чланови Покрајинске 
владе.
 Чланови Комисије за одбрану и безбедност и Комисије за ка-
дровска и административна питања могу бити само чланови По-
крајинске владе.
 Један члан Комисије за распоред и опремање службених зграда 
и пословних просторија именује се из реда лица које именује или 
поставља Скупштина.

Члан 19.

Стално радно тело има секретара. 
Секретар помаже председнику сталног радног тела у припре-

мању седнице сталног радног тела, стара се о благовременом и 
квалитетном извршавању послова сталног радног тела, обавља 
усаглашавање с покрајинским органима и другим органима и ор-
ганизацијама.

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
сталних радних тела обавља Секретаријат Покрајинске владе. 

Члан 20.

На предлог обрађивача, председник сталног радног тела може 
на седницу сталног радног тела позвати представника органа, 
предузећа, установе и другог правног лица кад се разматра пи-
тање од интереса за ове субјекте.
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2. Повремена радна тела Покрајинске владе

Члан 21.

 Покрајинска влада може да образује повремена радна тела, 
ради разматрања појединих питања из своје надлежности и да-
вања предлога, мишљења и стручних образложења.
 Председника повременог радног тела и његовог заменика именује 
Покрајинска влада, по правилу из реда чланова Покрајинске владе.
 Чланове повременог радног тела именује Покрајинска влада 
из реда чланова Покрајинске владе, заменика покрајинских се-
кретара, лица која поставља Покрајинска влада и других лица, 
стручњака за одређене области.
 Повремено радно тело образује се одлуком којом се утврђују и 
њихови задаци и састав.
 На начин рада повремених радних тела сходно се примењују 
одредбе овог пословника о начину рада сталних радних тела, ако 
актом о њиховом образовању није другачије одређено.
 Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
повремених радних тела обавља покрајински орган у чији дело-
круг претежно спадају послови за чије је обављање образовано 
повремено радно тело.

3. Седница радног тела Покрајинске владе

Члан 22.

Председник радног тела сазива седницу радног тела, предлаже 
дневни ред и председава седници.

У случају одсутности председника радног тела, седницу сазива 
и седници председава заменик председника, а у његовој одсут-
ности – члан радног тела који је и члан Покрајинске владе.

Члан 23.

Сазив за седницу радног тела с предлогом дневног реда и ма-
теријалима за разматрање доставља се члановима радног тела по 
правилу три дана пре одржавања седнице, уколико због хитности 
није нужно да се о појединим питањима радно тело изјасни у 
краћем року.

Сазив за седницу радног тела с предлогом дневног реда дос-
тавља се у писаном и електронском облику, док се материјали 
достављају у електронском облику путем е-документуса. 

Члан 24.

Седнице радног тела одржавају се по правилу најкасније 24 
сата пре седнице Покрајинске владе.

Радно тело ради у седници којој присуствује већина његових 
чланова.

Радно тело одлучује већином гласова присутних чланова.

4. Посебне одредбе о раду сталних радних тела

Члан 25.

За разматрање, припрему и давање предлога о одређеним пи-
тањима и обављање других задатака из своје надлежности, стал-
на радна тела могу образовати стручне тимове. 

Чланови стручног тима могу бити чланови Покрајинске владе, 
заменици покрајинских секретара, лица која поставља Покрајин-
ска влада, као и друга лица – стручњаци за одређене области које 
су повезане са задацима стручног тима. 

Члан 26.

Радна тела могу да разматрају материјале од интереса за два 
или за више радних тела, на заједничкој седници. 

Свако радно тело засебно одлучује на заједничкој седници.
Ако радна тела на одвојеним седницама разматрају исте мате-

ријале, међусобно се обавештавају о ставовима које су заузели. 
У случају различитих ставова радних тела, председник По-

крајинске владе одлучује да ли ће спорно питање уврстити у 
предлог дневног реда Покрајинске владе или ће га вратити рад-
ним телима на поновни поступак.

Члан 27.

Радно тело одлаже разматрање материјала ако седници не при-
суствује представник обрађивача. 

За представнике обрађивача сматрају се изабрана и поставље-
на лица у покрајинском органу.

Члан 28.

 Радно тело доноси решења, закључке и сачињава извештаје и 
белешке.

Кад самостално одлучује о питањима из своје надлежности, 
радно тело доноси решења и закључке.

О разматраном материјалу, радно тело подноси извештај По-
крајинској влади. 

Радно тело може да закључи да се материјал врати на дораду 
обрађивачу.

О ставовима и закључцима радног тела о појединим материја-
лима који се враћају на дораду обрађивачу, односно који се не 
предлажу Покрајинској влади за разматрање, припрема се бе-
лешка која се доставља обрађивачу и Секретаријату Покрајинске 
владе. 

Члан 29.

О разматраном материјалу радно тело подноси Покрајинској 
влади извештај који садржи: 

- имена присутних и одсутних чланова радног тела;
- имена присутних представника покрајинских органа 

позваних на седницу радног тела; 
- мишљења, констатације и ставове о разматраном мате-

ријалу; 
- констатацију да ли се обрађивач материјала сагласио са 

утврђеним ставовима радног тела и издвојена мишљења 
чланова радног тела;

- спорна питања, ако обрађивач није сагласан са ставови-
ма радног тела; 

- издвојена мишљења чланова радних тела;
- предлог Покрајинској влади да донесе или не донесе акт, 

односно да утврди или не утврди предлог акта;  
- предлог радног тела да се материјал прихвати или не 

прихвати; 
- предлоге закључака у форми у којој Покрајинска влада 

треба да их усвоји уколико се разликују од текста пред-
лога који је поднео обрађивач;

- по потреби, предлоге за представнике и поверенике По-
крајинске владе у Скупштини.

Радно тело одређује известиоца на седници Покрајинске владе.

III СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

1. Припрема материјала

Члан 30.

Материјале за разматрање на седници Покрајинске владе, об-
рађивачи припремају, на начин утврђен овим пословником. 

Члан 31.

Материјали за разматрање на седници Покрајинске владе дос-
тављају се путем Секретаријата Покрајинске владе. 
 Материјале за разматрање на седници Покрајинске владе могу 
поднети чланови Покрајинске владе, радна тела Покрајинске 
владе, покрајински органи, Правобранилаштво и Покрајински 
заштитник грађана – омбудсман.
 Материјал за разматрање и одлучивање на седници Покрајин-
ске владе може поднети покрајински орган у чијем делокругу је 
материја на коју се акт односи. 
 Скупштине јединица локалне самоуправе с територије По-
крајине, предузећа, јавне службе, национални савети нацио-
налних мањина са седиштем на територији Покрајине (у даљем 
тексту: национални савет националних мањина) и друга удру-
жења, подносе иницијативе за разматрање материјала на седници 
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Покрајинске владе, путем покрајинског органа у чији делокруг 
спадају, а надлежни покрајински орган доставља те материјале са 
својим мишљењем Покрајинској влади. 

Члан 32.

Покрајинска влада доноси покрајинске уредбе, одлуке, препо-
руке, наредбе, упутства, решења, правилнике и закључке.

Члан 33.

Акт који Покрајинска влада предлаже Скупштини, обрађи-
вач припрема у облику нацрта. Покрајинска влада прихвата 
нацрт акта тако што утврђује предлог акта, који потом упућује 
Скупштини.

Акт који доноси Покрајинска влада, обрађивач припрема у об-
лику предлога. 

Акта из става 1. и 2. обрађивач је дужан да лекторише пре дос-
тављања Секретаријату Покрајинске владе.

Члан 34.

У припреми нацрта прописа и општег акта и предлога општег 
акта који доноси Покрајинска влада, обрађивач обавезно при-
бавља мишљење: 

1. Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице – о 
усклађености акта с другим прописима и правним сис-
темом;

2. Покрајинског секретаријата за финансије – када је за 
спровођење акта потребно обезбедити финансијска 
средства;

3. Правобранилаштва – када је у питању заштита имовин-
ских права и интереса Покрајине, односно када се актом 
стварају уговорне обавезе Покрајине;

4. синдикалне организације радника покрајинских органа 
управе и служби Покрајине – када је акт значајан за де-
финисање радноправног и финансијског положаја запос-
лених у покрајинским органима;

5. националних савета националних мањина – када се акт 
односи на службену употребу језика, образовање, кул-
туру и информисање на језику мањинске националне 
заједнице.  

Уколико обрађивач није сигуран да ли треба да прибави миш-
љење националног савета националних мањина, исходоваће о 
томе став односно мишљење Покрајинског секретаријата за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице.

Уколико је обрађивач акт уредно доставио националном савету 
националне мањине, а савет није доставио своје мишљење у року 
од 15 дана, сматраће се да је мишљење позитивно.

У припреми нацрта прописа и општег акта и предлога општег 
акта који доноси Покрајинска влада, обрађивач прибавља миш-
љења и од других покрајинских органа кад је материја која се 
уређује од интереса и за те покрајинске органе.

Прибављена мишљења обрађивач доставља Покрајинској вла-
ди у прилогу нацрта прописа и општег акта, односно предлога 
акта који доноси Покрајинска влада.

Обрађивач је дужан да о нацрту прописа и општег акта, однос-
но предлога акта који доноси Покрајинска влада, а које је доста-
вио Покрајинској влади на разматрање, прибави ново мишљење 
надлежних органа, уколико је у тексту извршио измене или допу-
не предложених решења.

Када се од Покрајинске владе тражи мишљење на предлог поје-
диног акта или други материјал, Секретаријат Покрајинске владе 
их доставља надлежном покрајинском органу. У случају кад Се-
кретаријат Покрајинске владе тражи мишљење више покрајин-
ских органа, мишљење Покрајинској влади доставља првоимено-
вани орган. Овај орган је дужан да, пре достављања мишљења, 
оствари сарадњу с покрајинским органима којима су ти предлози 
достављени и да усаглашен текст мишљења достави Покрајин-
ској влади.

Уколико покрајински органи нису усагласили мишљење о дос-
тављеном предлогу, првоименовани орган доставља Покрајин-
ској влади и издвојено мишљење покрајинског органа, које није 
усаглашено. 

Члан 35.

Покрајински органи којима су обрађивач или Покрајинска вла-
да доставили на мишљење нацрт прописа и општег акта, предлог 
акта који доноси Покрајинска влада или други материјал, дужни 
су да о својим ставовима писмено упознају обрађивача, односно 
Покрајинску владу, у року од седам дана од дана њиховог прије-
ма.
 Покрајински органи дужни су да тражено мишљење доставе 
Покрајинској влади или обрађивачу и у краћем року, ако су у пи-
тању акти чије се разматрање и доношење предлаже по хитном 
поступку.

Члан 36.

Текст нацрта прописа и општег акта, предлога акта који доно-
си Покрајинска влада и другог материјала, пре достављања По-
крајинској влади обрађивач усклађује са ставовима покрајинских 
органа.

Ако је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – националне заједнице у свом мишљењу 
указао на потребу правно-техничке редакције нацрта прописа 
и општег акта, односно предлога акта који доноси Покрајинска 
влада, обрађивач је дужан да, у сарадњи с Покрајинским секре-
таријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, редакцију изврши пре достављања По-
крајинској влади.

Неусаглашени ставови усклађују се на седници надлежног рад-
ног тела.

Члан 37.

Нацрт прописа и општег акта, односно предлог општег акта 
који доноси Покрајинска влада, подноси се Покрајинској влади у 
облику у коме се доноси, са образложењем.

Образложење мора да садржи:
1. правни основ;
2. разлоге за доношење акта;
3. процену потребних средстава за спровођење акта, начин 

и могућности њиховог обезбеђивања;
4. објашњење предложених решења;
5. преглед одредаба прописа или акта који се мењају, од-

носно допуњују (преглед одредаба које се мењају при-
према се тако што се део текста који се мења означава 
испрекиданом линијом – цртицама – преко слова, а нови 
текст којим се замењује или допуњује постојећи, пише се 
великим словима или болдовано);

6. ступање на снагу акта.

Предлог појединачног акта обрађивач је дужан да достави 
заједно са образложењем које садржи битне чињенице на основу 
којих се предлаже његово доношење.

Члан 38.

Као прилог акту из члана 37. овог пословника, Покрајинској 
влади достављају се мишљења надлежних покрајинских органа 
и ставови обрађивача поводом тих мишљења, извештаји о јавној 
расправи, ако је вођена јавна расправа, а могу се доставити и ана-
лизе, извештаји и информације који се односе на стање у поједи-
ним областима или на поједине појаве и проблеме.

Члан 39.

Приликом израде нацрта закона, других прописа и општих ака-
та, који се достављају Скупштини као овлашћеном предлагачу 
у Народној скупштини Републике Србије, обрађивач примењује 
одредбе Пословника Народне скупштине Републике Србије.
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Члан 40.

Покрајински органи достављају Покрајинској влади на разма-
трање анализе, извештаје и информације, с предлогом закључака.

Предлог закључака обрађивач припрема у форми у којој га до-
носи Покрајинска влада, односно Скупштина. У последњој тачки 
предлога закључака, обрађивач је дужан да наведе коме треба 
доставити материјал, односно закључке.

Ако се предлаже обезбеђивање финансијских средстава, у 
прилогу материјала обрађивач обавезно доставља мишљење По-
крајинског секретаријата за финансије.

Члан 41.

Ако покрајински орган преко свог представника непосредно 
учествује у припреми републичког прописа, о томе мора обавес-
тити Покрајинску владу која, на предлог покрајинског органа, 
може утврдити основне смернице за учешће у припреми прописа.

2. Достављање материјала

Члан 42. 

Материјал се Покрајинској влади доставља у писаном облику и 
електронском облику путем е-документуса. Материјал у писаном 
и електронском облику мора бити истоветне садржине. 

Уз материјал доставља се пропратно писмо.
Пропратно писмо садржи назив материјала, као и податке о 

томе: 
- да ли се материјал доставља ради разматрања и одлучи-

вања на седници Покрајинске владе;
- да ли се материјал доставља ради разматрања и одлучи-

вања на седници радног тела;
- да ли се материјал доставља ради разматрања на седници 

радног тела и након тога упућује члановима Покрајинске 
владе ради информисања;

- да ли се материјал доставља само ради информисања 
чланова Покрајинске владе;

- од којих је покрајинских органа тражено и добијено 
мишљење;

- који су прелози из мишљења уграђених у текст материја-
ла, као и који су разлози због којих обрађивач није при-
хватио поједине предлоге;

- да ли је материјал предвиђен програмом рада Покрајин-
ске владе за текућу годину;

- да ли је материјал лекторисан (навести у виду напомене), 
уколико се ради о материјалима из члана 33. Пословни-
ка. 

 Пропратно писмо потписује члан Покрајинске владе, заменик 
покрајинског секретара, односно старешина који руководи по-
крајинским органом, или овлашћена постављена лица покрајин-
ског органа.

Члан 43.

Подобност материјала за разматрање на седници Покрајинске 
владе претходно оцењује секретар Покрајинске владе. 
 Материјал који није сачињен у форми и на начин како је то про-
писано овим пословником, као и материјал за чије разматрање 
Покрајинска влада није надлежна, секретар Покрајинске владе 
враћа обрађивачу.
 Материјал који Секретаријат Покрајинске владе достави на-
длежном сталном радном телу, увршћује се у дневни ред прве на-
редне седнице сталног радног тела, а најкасније у року од 30 дана 
од дана достављања. 

Члан 44.

Материјали достављени ради разматрања и одлучивања на 
седници Покрајинске владе, интерног су карактера до усвајања 
на седници Покрајинске владе и могу се саопштавати јавности 
само уз сагласност председника Покрајинске владе.

Члан 45.

Седнице Покрајинске владе по правилу се одржавају средом.
Материјал за разматрање на седници Покрајинске владе об-

рађивач доставља Секретаријату Покрајинске владе, пет дана пре 
одржавања седнице.

Обрађивач може да предложи Покрајинској влади да размотри 
материјал и у краћем року, по одобрењу председника Покрајинске 
владе.

3. Сазивање седнице

Члан 46.

Председник Покрајинске владе сазива седницу Покрајинске 
владе по сопственој иницијативи, на предлог најмање пет чланова 
Покрајинске владе или на предлог сталног радног тела. 

Седницу може сазвати и потпредседник Покрајинске владе по 
овлашћењу председника или у случају објективне спречености 
председника.

Председник Покрајинске владе предлаже дневни ред и предсе-
дава седници. Такође, седници може председавати и потпредсед-
ник Покрајинске владе ако га овласти председник Покрајинске 
владе. 

Уколико председник Покрајинске владе не овласти потпред-
седника који ће председавати, седници председава потпредсед-
ник, према одговарајућем распореду који утврђује председник 
Покрајинске владе. 

У припремању и вођењу седнице Покрајинске владе, председ-
нику Покрајинске владе помаже секретар Покрајинске владе. 

Члан 47.

Седница Покрајинске владе сазива се у писаном и електрон-
ском облику најкасније три дана пре одржавања. 

Седница се може сазвати и у краћем року када за то постоје 
посебни разлози. 

Сазив садржи: дан, час, место одржавања и предлог дневног 
реда.

Уз сазив седнице, члановима Покрајинске владе доставља се 
записник с претходне седнице, материјали за одлучивање и из-
вештаји радних тела у електронском облику. 

Члан 48.

У дневни ред седнице могу се уврстити материјали које су 
претходно размотрила радна тела Покрајинске владе, а који су 
припремљени у складу са овим пословником. 
 У дневни ред седнице могу се изузетно уврстити и материјали 
који нису садржани у предлогу дневног реда, или они материјали 
који нису разматрани на седници радног тела, уколико би могле 
да настану штетне последице ако се ти материјали не размотре, а 
које је предлагач дужан да образложи. 

Нацрт дневног реда припрема секретар Покрајинске владе, а 
предлог утврђује председник Покрајинске владе или овлашћени 
потпредседник. 

4. Поверљив материјал

Члан 49.

Поверљив материјал предлагач означава, зависно од степена 
поверљивости, ознаком „интерно“, „поверљиво”, „строго по-
верљиво” или „државна тајна“. Материјал мора да садржи разлоге 
због којих је означен као поверљив.

Члан 50.

Поверљив материјал предлагач доставља Секретаријату По-
крајинске владе у писаном облику у затвореној омотници на којој 
је означен степен поверљивости, у одговарајућем броју примера-
ка означених редним бројем.

Материјали са ознаком поверљивости разматрају се на затворе-
ним седницама Покрајинске владе.
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Кад се затворена седница Покрајинске владе заврши, поверљив 
материјал враћа се секретару Покрајинске владе. 

Секретаријат Покрајинске владе води посебну евиденцију о по-
верљивим материјалима и затвореним седницама.

5. Одржавање и ток седнице 

Члан 51.

Члан Покрајинске владе има право да му се акта за седнице По-
крајинске владе достављају на језику који је у службеној употре-
би у раду Покрајинске владе, у складу с Покрајинском скупштин-
ском одлуком о Покрајинској влади.

Члан Покрајинске владе има право да се у свом писаном и усме-
ном обраћању Покрајинској влади користи језиком који је у служ-
беној употреби у раду Покрајинске владе.

За остваривање овог права, члан Покрајинске владе подноси 
захтев секретару Покрајинске владе најкасније три дана пре одр-
жавања седнице Покрајинске владе.

Члан 52.

Седници Покрајинске владе присуствују и учествују у њеном 
раду чланови Покрајинске владе и секретар Покрајинске владе. 

У одсуству покрајинских секретара, седници присуствују 
и у њеном раду учествују њихови заменици, подсекретари или 
овлашћени помоћници, без права гласа.

Седници присуствују помоћник секретара Покрајинске владе, 
шеф Кабинета председника Покрајинске владе и секретари стал-
них радних тела Покрајинске владе у чијем делокругу је мате-
ријал који се разматра. 

Седници Покрајинске владе могу присуствовати и учествовати 
у њеном раду и друга лица по позиву, односно одобрењу секрета-
ра Покрајинске владе. 

Лица из става 4. присуствују само оним тачкама дневног реда 
за које су добили позив, односно одобрење секретара Покрајинске 
владе. 

Члан 53.

О спречености да присуствује седници Покрајинске владе, члан 
Покрајинске владе обавештава секретара Покрајинске владе. 

Члан 54.

Председник Покрајинске владе отвара седницу, те утврђује да 
ли постоји кворум за рад Покрајинске владе и предлаже дневни 
ред. 
 Кворум постоји ако је на седници Покрајинске владе присутно 
више од половине укупног броја чланова Покрајинске владе.
 Покрајинска влада утврђује дневни ред, укључујући прихваће-
не предлоге за измене и допуне предложеног дневног реда. 

Након утврђивања дневног реда, Покрајинска влада усваја за-
писник с претходне седнице, с прихваћеним примедбама које су 
стављене на записник. 

Члан 55.

Покрајинска влада поједине тачке разматра и о њима одлучује 
према редоследу утврђеном дневним редом. 

Претрес се отвара о свакој тачки дневног реда. 

Члан 56.

 Уколико на седници неко од учесника седнице покрене питања 
која нису у његовој надлежности, обавезно се изјашњава надлеж-
ни покрајински секретар или лице које га на седници замењује. 
 Ако је за дате предлоге неопходно обезбедити финансијска 
средства, покрајински секретар за финансије може предложити 
да се о њима одложи претрес како би се размотриле могућности 
за обезбеђење средстава. 

Члан 57.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице дужан је да упозори 
Покрајинску владу ако предложени акт није у сагласности са ус-
тавом или законом, као и на правне последице које из тога могу 
проистећи, те да предложи даљи поступак. 

6. Јавна расправа

Члан 58.

Покрајинска влада може одлучити да се о нацрту прописа, 
општег акта или о другом материјалу спроведе јавна расправа.

Покрајинска влада утврђује програм јавне расправе, одређује 
орган који га спроводи и рок у коме ће бити обављена јавна рас-
права, а који не може бити краћи од двадесет дана нити дужи од 
шездесет дана. 

7. Одлучивање

Члан 59.

По завршеном претресу, Покрајинска влада одлучује о тачки 
дневног реда тако што прихвата или не прихвата предлог садр-
жан у извештају радног тела. 
 Уколико Покрајинска влада не прихвати предлог садржан у из-
вештају радног тела, а он се разликује од предлога обрађивача, 
гласа се о предлогу обрађивача.
 Покрајинска влада при томе може да измени нацрт или предлог 
акта.
 Ако се расправљало о питању које није разматрано на седници 
радног тела, Покрајинска влада одлучује тако што прихвата или 
не прихвата предлог члана Покрајинске владе који је предложио 
допуну дневног реда.
 Покрајинска влада може да одложи одлучивање и да предлага-
чу наложи да измени или допуни материјал.

Предлагач може да повуче материјал у току расправе, пре гла-
сања о материјалу. 

Члан 60.

Покрајинска влада одлучује већином гласова присутних чла-
нова Покрајинске владе. 
 О утврђивању предлога програмских, развојних и планских 
докумената, предлога покрајинских скупштинских одлука, те 
о утврђивању предлога буџета и завршног рачуна, привременог 
финансирања и утврђивању извештаја о свом раду који подноси 
Скупштини, Покрајинска влада одлучује већином гласова свих 
чланова Покрајинске владе.
 У случају да Покрајинска влада има паран број чланова, одлука 
о питањима из става 2. овог члана донета је и ако за њу гласа нај-
мање половина свих чланова Покрајинске владе, под условом да 
је за одлуку гласао председник Покрајинске владе.
 Гласање је јавно. 
 Члан Покрајинске владе може да изузме мишљење, уз одгова-
рајуће образложење. Изузимање мишљења констатује се у запис-
нику. 
 Како је члан Покрајинске владе гласао сматра се службеном 
тајном.

Члан 61.

Закључак Покрајинске владе доставља се надлежном покрајин-
ском органу – после седнице Покрајинске владе, ради реализа-
ције. 

Члан 62.

О седници Покрајинске владе води се записник. 
Записник садржи: редни број, датум и место одржавања седни-

це, време кад је седница почела и завршена, имена присутних и 
одсутних чланова Покрајинске владе, имена осталих присутних 
лица, ко је председавао седници, дневни ред седнице и како је 
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Покрајинска влада одлучила о свакој тачки дневног реда. 
Усвојени записник потписује председавајући седнице По-

крајинске владе, односно председник Покрајинске владе или 
потпредседник Покрајинске владе који га замењује и секретар 
Покрајинске владе. 

Записник се чува трајно. 
О вођењу и чувању записника стара се секретар Покрајинске 

владе.

Члан 63.

Ток седнице снима се у форми аудио и видео записа.
Снимци се сматрају службеном тајном строге поверљивости. 

Својство поверљивости снимака одузима Покрајинска влада. 
Снимке могу да користе чланови Покрајинске владе, а друга 

лица ако им то одобри секретар Покрајинске владе. У случају да 
секретар Покрајинске владе одбије захтев, коначну одлуку доно-
си председник Покрајинске владе. 

Снимци се чувају у Секретаријату Покрајинске владе. Снимак 
седнице издаје се само по налогу секретара Покрајинске владе.

Покрајинска влада или председник Покрајинске владе могу од-
лучити о томе да се седница не снима.

IV ПОСТУПАЊЕ СА АКТИМА И ДРУГИМ МАТЕРИЈАЛИМА 
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Члан 64.

Акта Покрајинске владе којима се достављају предлози, миш-
љења и иницијативе Скупштини и републичким органима, као 
и акта Покрајинске владе која се објављују у „Службеном листу 
АПВ”, потписује председник Покрајинске владе, или потпред-
седник Покрајинске владе ако га председник Покрајинске владе 
овласти, односно председавајући седнице. 

Акта Покрајинске владе која нису обухваћена претходним ста-
вом потписује секретар Покрајинске владе. 

Члан 65.

Донета акта Покрајинске владе, материјали са седнице По-
крајинске владе, као и записници, чувају се у документацији Уп-
раве за заједничке послове покрајинских органа.

V ОБРАДА ТЕКСТА АКАТА НАКОН СЕДНИЦЕ
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Члан 66.

После седнице Покрајинске владе, на којој је утврђен предлог 
прописа и општег акта са изменама усвојеним на седници По-
крајинске владе, обрађивач и Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице припремају коначан и лекторисан текст предлога акта 
у сарадњи са Секретаријатом Покрајинске владе, док текст образ-
ложења припрема обрађивач. 

Коначан и лекторисан текст акта који доноси Покрајинска вла-
да припрема обрађивач у сарадњи с Покрајинским секретарија-
том за образовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице и Секретаријатом Покрајинске владе. 

За припрему коначног текста, обрађивач и Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице користе закључке Покрајинске владе, а се-
кретар Покрајинске владе може им ставити на располагање аудио 
и видео снимак. 

Коначан текст обрађивач доставља Секретаријату Покрајин-
ске владе с писменом назнаком да су текст и образложење при-
премљени у складу са закључком Покрајинске владе. 

Примерак коначног лекторисаног текста чува се у документа-
цији Секретаријата Покрајинске владе. 

Члан 67.

Покрајинска влада може овластити обрађивача да у сарадњи с 
Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице, утврди пречишћени 
текст општег акта и да га достави „Службеном листу АПВ” на 
објављивање. 

За израду пречишћеног текста општег акта, Покрајинска влада 
овлашћује обрађивача општим актом којим мења или допуњује 
општи акт, или посебним закључком.   

VI ОДГОВОР НА ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Члан 68.

Посланичко питање упућено Покрајинској влади из делокруга 
одређеног покрајинског органа, Секретаријат Покрајинске владе 
доставља том покрајинском органу ради припреме предлога од-
говора. 

Предлог одговора на посланичко питање упућено Покрајинској 
влади из делокруга два или више покрајинских органа, припре-
мају заједно ти органи, с тим што обједињени одговор Покрајин-
ској влади доставља првоименовани орган. 

На посланичко питање упућено старешини покрајинског орга-
на, одговор припрема и непосредно доставља Скупштини старе-
шина тог органа.

Предлог одговора на посланичко питање упућено Покрајинској 
влади, које се по садржини односи на рад Покрајинске владе, при-
према Секретаријат Покрајинске владе.

VII ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ У СКУПШТИНИ

Члан 69.

Опште право и дужност представљања Покрајинске владе у 
Скупштини има председник Покрајинске владе или потпредсед-
ник кога он одреди, о чему обавештава председника Скупштине 
писаним путем.

Када је Покрајинска влада предлагач, она одређује члана По-
крајинске владе или заменика покрајинског секретара који је 
представља приликом разматрања појединог питања на седници 
Скупштине, односно на седници њеног радног тела.

Покрајинска влада може да одреди своје поверенике за давање 
стручних и других објашњења, обавештења и мишљења на сед-
ницама радних тела Скупштине. Повереник се може изјашњавати 
и о појединим питањима за која га Покрајинска влада, односно 
покрајински секретар овласти.

Покрајинска влада и надлежни покрајински секретар дужни 
су да обезбеде присуство повереника на седници радног тела 
Скупштине. 

VIII ПРОГРАМ РАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

Члан 70.

Годишњи програм рада чине предлози покрајинских органа, 
које они достављају Секретаријату Покрајинске владе до 15. но-
вембра текуће године за наредну годину.

У годишњем програму рада посебно се наводе нацрти по-
крајинских скупштинских одлука и других аката које ће По-
крајинска влада предложити Скупштини и за сваки акт кратко се 
наводе разлози због чега је потребно донети наведени акт.

Покрајинска влада усваја годишњи програм рада до краја де-
цембра текуће године за наредну годину. 

Годишњи програм рада Покрајинске владе припрема Секрета-
ријат Покрајинске владе.

IX ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Члан 71.

Покрајинска влада подноси Скупштини редован годишњи из-
вештај о свом раду за протеклу годину, најкасније до истека пр-
вог квартала текуће године.

На захтев Скупштине, Покрајинска влада дужна је да јој подне-
се ванредни извештај о свом раду.

Извештај о раду припрема Секретаријат Покрајинске владе, 
на основу података којима располаже и на основу извештаја које 
покрајински органи достављају до 15. фебруара текуће године за 
протеклу годину. 
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X ПОСТУПАК ЗА УКИДАЊЕ ИЛИ ПОНИШТЕЊЕ АКТА 
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА И ФУНКЦИОНЕРА КОЈИ 

РУКОВОДИ ОРГАНИЗАЦИЈОМ, СЛУЖБОМ ИЛИ УПРАВОМ

Члан 72.

Образложени предлог за укидање, односно поништење општег 
или појединачног акта покрајинског органа за који сматра да није 
у складу са законом, Статутом или покрајинском скупштинском 
одлуком, подноси председник Покрајинске владе, односно члан 
Покрајинске владе, по сопственој иницијативи или на иницијати-
ву заинтересованог лица. 

Пре одлучивања на седници Покрајинске владе о предлогу из 
става 1. овог члана, прибавља се мишљење надлежног органа по-
крајинске управе и Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 

Ако старешина покрајинског органа који је донео оспорени акт 
није члан Покрајинске владе, он има право да учествује у раду 
седнице Покрајинске владе за време расправе о укидању, односно 
поништењу тог акта. 

XI ЈАВНОСТ РАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Члан 73.

Покрајинска влада обавештава јавност о свом раду, донетим 
актима и заузетим ставовима, као и о значајним питањима која 
је разматрала или ће разматрати: давањем саопштења за јавност, 
одржавањем конференција за штампу, давањем интервјуа, изда-
вањем публикација, објављивањем на интернету или на други 
погодан начин. 

Приликом разматрања важних питања, Покрајинска влада на 
седници одређује начин на који ће о томе бити обавештена јав-
ност. 

Члан 74.

Чланови Покрајинске владе, старешине покрајинских органа, 
дужни су да у јавним изјавама и наступима у јавности изражавају 
и заступају ставове Покрајинске владе.  

XII ЛЕГИТИМАЦИЈА ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Члан 75.

Члан Покрајинске владе има легитимацију. 
Легитимација садржи податке о идентитету и имунитетским 

правима члана Покрајинске владе.
Легитимацију потписује председник Покрајинске владе.
О издавању легитимације стара се секретар Покрајинске владе. 
Члан Покрајинске владе је дужан да, у року од 5 дана од прес-

танка функције, легитимацију врати секретару Покрајинске вла-
де који је поништава.

XIII ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА

Члан 76.

О примени Пословника Покрајинске владе старају се председ-
ник Покрајинске владе и секретар Покрајинске владе. 

Члан 77.

У вршењу послова и задатака покрајинских органа, покрајин-
ски секретар, односно старешина који руководи покрајинским 
органом, одговоран је за примену одредаба овог пословника. 

Члан 78.

Ако се због неспровођења овог пословника отежава рад По-
крајинске владе и њених радних тела, секретар Покрајинске вла-
де о томе обавештава председника Покрајинске владе.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи 
Пословник Владе Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број 22/10).

Члан 80.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-79/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

913.

На основу члана 8. став 1. Одлуке о установљавању Годишње 
награде ‘’Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ 
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 2/04 и 17/05) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ’’, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 17. децембра  2014. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Годишња награда ‘’Др Зоран Ђинђић за младог научника и ис-
траживача“ за 2014. годину, додељује се:

ДР ДЕЈАНУ ОРЧИЋУ,
доценту Природно-математичког факултета
Универзитета у Новом Саду.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 17-22/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

914.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 37/14) и члана 26. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. децембра 
2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛИВОЈ БЕШЛИН  п о с т а в љ а  се за подсекретара По-
крајинског секретаријата за науку и технолошки развој, на период 
од четири године, почев од 19. децембра 2014. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-138/2014
Нови Сад, 18. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

915.

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14) и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 18. децембра 2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛАНА БОРИШЕВ  п о с т а в љ а  се за помоћницу по-
крајинске секретарке за спорт и омладину, на мандатни период 
од 4 године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-132/2014
Нови Сад, 18. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

916.

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14) и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 18. децембра 2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

ОЛИВЕР ПЕТКОВИЋ  п о с т а в љ а  се за помоћника покрајин-
ске секретарке за спорт и омладину, на мандатни период од 4 го-
дине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-133/2014
Нови Сад, 18. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

917.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14) и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 18. децембра 2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЉИЉАНА ЋУЛИБРК п о с т а в љ а  с е  за помоћницу покрајин-
ског секретара за финансије, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-130/2014
Нови Сад, 18. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

918.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14) и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 18. децембра 2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЋКО ОСТОЈИЋ  п о с т а в љ а  с е  за помоћникa покрајин-
ског секретара за финансије, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-136/2014
Нови Сад, 18. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

919.

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлукe о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14) и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 18. децембра 2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРАНА КАЋАНСКИ  п о с т а в љ а  се за помоћницу по-
крајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу, на период од 4 године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-139/2014
Нови Сад, 18. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

920.

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи («Службени лист АПВ», број 37/14), члана 32. 
тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади («Службени лист АПВ», број 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. децембра 2014. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИРЈАНА КРАЊАЦ поставља се за помоћницу покрајинског 
секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, на 
период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-137/2014
Нови Сад, 18. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

921.

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), тачке II Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска владa, на 
седници  одржаној 17.  децембра 2014.  године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за он-
кологију Војводине:

- чланови: 
1. Проф. др Томислав Петровић, доктор медицине, специја-

листа хирургије, из Новог Сада, из реда запослених;
2. Проф. др Славица Кнежевић Ушај, доктор медицине, 

специјалиста патолог, из Београда, из реда запослених;
3. Проф. др Марко Ерак, доктор медицине, специјалиста 

радиолог, из Новог Сада, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-1014/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

922.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Служ-
бени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13-други закон и 93/14), тачке II Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалис-
тичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), 
члана 32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска 
владa, на седници  одржаној 17.  децембра 2014.  године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Института за онкологију Војводине, именују се:

- чланови: 
1. Проф. др Дарјана Јовановић, доктор медицине, специјали-

ста интерне медицине, из Новог Сада, из реда запослених;
2. Проф. др Катарина Копрившек, доктор медицине, спе-

цијалиста радиолог, из Новог Сада, из реда запослених;
3. Асист. др Горан Маленковић, доктор медицине, специја-

листа гинеколог, из Новог Сада, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-1015/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

923.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Служ-
бени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13-други закон и 93/14), тачке II Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП 
Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалис-
тичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ“, број: 8/02 и 11/02), 
члана 32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска 
владa, на седници  одржаној 17.  децембра 2014.  године, д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за 
онкологију Војводине:

- чланови: 
1. Доц. др Милица Живаљевић, доктор медицине, специја-

листа гинеколог, из Новог Сада, из реда запослених;
2. Дубравка Стрибер-Деваја, дипл. инг. електротехнике, из 

Новог Сад, из реда запослених.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-1016/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

924.

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), тачке II Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ“, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска владa, на 
седници  одржаној 17.  децембра 2014.  године, д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Института за онкологију Војводине, име-
нују се:

- чланови: 
1. Др Дејан Козарски, доктор медицине, специјалиста ра-

диолог, из Новог Сада, из реда запослених;
2. Светозар Здравковић, дипл. инг. електротехнике, из Но-

вог Сада, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-1017/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

925.

На основу члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у 
вези са чланом 17. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 50/13, 
24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 17. децембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели нето добити за 2013. 
годину Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Нови Сад, 
број: 360/14, коју је донео Савет Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде, Нови Сад, на 76. седници одржаној 26. новембра 
2014. године и Одлуку о измени Одлуке o расподели нето доби-

ти за 2013. годину Покрајинског фонда за развој пољопривреде, 
Нови Сад, број: 396/14 коју је донео Савет Покрајинског фонда 
за развој пољопривреде, Нови Сад, на 77. седници одржаној  4. 
децембра  2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-50/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

926.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист 
АПВ», број 37/14), а у вези са чланом 1. став 1. алинеја 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама 
културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу 
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 18/10), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. децембра 2014. године,  
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
прихода и расхода Музеја савремене уметности Војводине за 
2014. годину, које је усвојио Управни одбор Установе, на 7. седни-
ци одржаној 28. новембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-22/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

927.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени глас-
ник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05) и чл. 126. и 133. Закона о социјал-
ној 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 децу и омладину 
без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву („Службени лист 
АПВ”, број 7/02), чланом 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14) у 
поступку разрешења директора Дома за децу и омладину без ро-
дитељског старања „Споменак“ у Панчеву, Покрајинска влада,  на 
седници одржаној 17. децембра 2014. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЗДЕНКА РАДОЈКОВИЋ, дипломирани психолог из Панчева, 
разрешава се дужности директора Дома за децу и омладину без 
родитељског старања „Споменак“ у Панчеву, на коју је именова-
на Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-
511/2012 од 14. новембра 2012. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-982/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

928.

На основу члана 125. и 133. став 4. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са тач-
ком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над ус-
тановом социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу 
и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву 
(„Службени лист АПВ”, број 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), у поступку име-
новања вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину 
без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву, Покрајин-
ска влада,  на седници одржаној 17. децембра 2014. године, 
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ТАЊА ЛУКИЋ АПТ, дипломирани социјални радник из Пан-
чева, именује се за вршиоца дужности директора Дома за децу 
и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву, на 
време до годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-983/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

929.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. 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 1. став 1. алинеја 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 
17. децембра 2014. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Архива 
Војводине за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор Устано-
ве, на седници одржаној 3. децембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-23/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

930.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
завода за социјалну заштиту („Службени лист АПВ“, број 1/06), 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14) а у вези са чланом 
12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, 
број 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. децембра 
2014. године,    д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Покрајинског завода за социјалну 
заштиту, број: 84/2013-1, који је донео Управни одбор Покрајин-
ског завода за социјалну заштиту, на седници одржаној 21. новем-
бра 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-963/2014
Нови Сад, 17. децембар 2014. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

931.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број 99/09), члана 15. и члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14) а у вези 
члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 
број 24/11) у поступку давања сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ВЕСНЕ ДАВИДОВИЋ, 
дипломираног психолога из Бечеја на дужност директора Центра 
за социјални рад општине Нови Бечеј.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
 СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-943/2014
Нови Сад, 10. децембар 2014. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.
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932.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број 99/09), чл. 15. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14) а у вези 
члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 
број 24/11) у поступку давања сагласности за именовање дирек-
тора Центра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање АНЕ ФАРКАШ, ди-
пломираног економисте из Ковачице на дужност директора Цен-
тра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-973/2014
Нови Сад, 11. децембар 2014. године

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

933.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број 99/09), члана 15. и члана 35. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14) 
а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС”, број 24/11) у поступку давања сагласности за именовање 
директора Центра за социјални рад „8. Мај“ Бела Црква,  д о н о 
с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДРАГАНА ПОПО-
ВИЋА, дипломираног економисте из Беле Цркве на дужност ди-
ректора Центра за социјални рад „8. Мај“ Бела Црква.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-1000/2014
Нови Сад, 16. децембар 2014. године

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

934.

 На основу члана 21. став 2. Закона о привредним коморама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 65/2001, 36/2009 и 99/2011 - др. закон) и чла-
на 28. Статута Привредне коморе Војводине, Скупштина Прив-
редне коморе Војводине на 3.седници одржаној 16.децембра 2014.  
године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ И  ОСНОВИЦЕ, 

 НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ 
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ

  ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се висина и основица,  као и начин и 
рокови плаћања чланарине, коју плаћају чланови Привредне ко-
море Војводине за 2015 годину.

Члан 2.

Чланови Привредне коморе Војводине: привредна друштва и 
други облици организовања који обављају привредну делатност, 
банке и друге финансијске организације, организације за оси-
гурање имовине и  лица, и друга правна лица - чланови Коморе 
са територије Аутономне покрајине Војводине( у даљем тексту: 
чланови Коморе) обрачунавају и плаћају чланарину Привредној 
комори Војводине( у даљем тексту: Комора) по стопи од 0,20%.

Чланарину Комори, по одредбама ове Одлуке, плаћају и дело-
ви привредних друштава - огранци, други организациони делови 
домаћих и страних правних лица који имају одређена овлашћења 
у правном промету, као и пословне јединице банкарских органи-
зација и заједница осигурања имовине и лица, које су уписане 
или евидентиране у регистар привредних субјеката, чије је се-
диште на територији Аутономне покрајине Војводине,а седиште 
организације у чијем су саставу је ван ове територије 

Члан 3.

Основицу за обрачун чланарине чини исплаћена месечна бруто 
зараде запослених без умањења по основу ослобадјања и олак-
шица.

Обрачун и уплата чланарине на основицу из претходног става, 
уз примену стопе из члана 2 ове Одлуке, врши се приликом сваке 
исплате зарада.

Члан 4.

Предузетници( занатске, угоститељске, трговинске и друге 
радње) чланови општих удружења предузетника, плаћају члана-
рину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.

Земљорадничке задруге и други облици удруживања земљо-
радника, нису у обавези да плаћају чланарину из члана 2.ове 
Одлуке,ако обрачунавају и плаћају чланарину Задружном савезу 
Војводине у складу са Одлуком Задружног савеза Војводине.

Члан 5.

Чланарина из члана 2. ове Одлуке обрачунава се и уплаћује на 
текући рачун Привредне коморе Војводине,105-800366-69 отво-
рен код АИК банке Ниш, 355-1000148-88 отворен код Војвођанске 
банке Нови Сад и 325-9500700024031-76 отворек код ОТП банке 
Нови Сад, са исплатом зарада.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављи-
вања у „Службеном гласнику Репулике Србије” и „Службеном 
листу АПВ”,  а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 01/1-333/14
Дана: 16.децембра 2014.
НОВИ САД

Председник скупштине
Душан Ђукановић, с.р.
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935.

На основу члана 127. Закона о високом образовању (‘’Служ-
бени гласник РС’’ бр. 76/2005, 100/2007-аут. тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и члана 8. Правилника о ус-
клађивању стручних, академских и научних назива, у предмету 
замене дипломе и усклађивања раније стеченог стручног односно 
академског назива са стручним односно академским називима 
прописаним Законом о високом образовању, декан Факултета до-
носи следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I. Оглашавају се неважећим дипломе о завршеним петого-
дишњим студијама високог образовања за дипломиране ветери-
наре издате од Пољопривредног факултета Нови Сад Универзи-
тета у Новом Саду, и то:

1. Усорац (Бранко) Мирко из Новог Сада, Браће Рибникар 
65, диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем 
трајању, издата 26.10.2012. године, број 278/104/2005ВМ

2. Васић (Светозар)Стевица из Смољинца, Светосавска 
бб, диплома-дипломирани ветеринар у петогодишњем 
трајању, издата 20.09.2012. године, број 264/12/2005ВМ

II. Ово решење објавити у ‘’Службеном листу АП Војводине’’’.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Д Е К А Н А Т 

Број: 1024-1170/2
Дана: 18.12.2014.

Н О В И    С А Д 
Декан

Проф. др Милан Поповић,с.р.
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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

912. Пословник о раду Покрајинске владе;
913. Решење о додели Годишње награде „Др Зоран Ђинђић 

за младог научника и истраживача“ за 2014. годину;
914. Решење о постављењу подсекретара Покрајинског 

секретаријата  за науку и технолошки развој;
915. Решење о постављењу помоћнице покрајинске секре-

тарке за спорт и омладину;
916. Решење о постављењу помоћника покрајинске секре-

тарке за спорт и омладину;
917. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-

кретара за финансије;
918. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-

кретара за финансије;
919. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-

кретара за међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу;

920. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за привреду, запошљавање и равноправност 
полова;

921. Решење о разрешењу чланова Управног добора Ин-
ститута за онкологију Војводине;

922. Решење о именовању чланова Управног добора Ин-
ститута за онкологију Војводине;

923. Решење о разрешењу чланова Надзорног добора Ин-
ститута за онкологију Војводине;

924. Решење о именовању чланова Надзорног добора Ин-
ститута за онкологију Војводине;

925. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
нето добити за 2013. годину и Одлуку о измени Одлу-
ке о расподели нето добити за 2013. годину Покрајин-
ског фонда за развој пољопривреде,Нови Сад;

926. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и расхода Музеја савре-
мене уметности Војводине за 2014. годину;

927. Решење о разрешењу директора Дома за децу и омла-
дину без родитељског старања „Споменак“ у Пан-
чеву;

928. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак“ у Панчеву;

929. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Архива Војводине за 2014. годину;

930. Решење о давању сагласности на Статут Покрајин-
ског завода за социјалну заштиту.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ

931. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Нови Бечеј;

932. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица;

933. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад  „8. Мај“ Бела Црква.

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

934. Одлукa о утврђивању висине и  основице, начину 
и роковима плаћања чланарине Привредној комори 
Војводине за 2015. годину

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

935. Решење о  оглашавању  неважећим диплома о завр-
шеним петогодишњим студијама високог образовања
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