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Члан 1.

На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној покрајини Војводини за период 2013–2017. године („Службени лист
АПВ”, број 47/2013), чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број
37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Доноси се Акциони план за спровођење стратегије развоја
школског спорта у АП Војводини за 2016. годину, који је саставни
део ове одлуке.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 66-5/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
ЦИЉ 1: Побољшање материјално-техничких ресурса за развој школског спорта
Програм 1303 Програмска активност 1001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара
Економска класификација 4632, 15.000.000,00 динара Економска класификација 4631, 5.000.000,00 динара
Задаци

1. 1 Изградња
и реновирање
затворених и
отворених спортских објеката
при школама
према претходно
утврђеним приоритетима

Активности

Индикатори

1. Припрема Програма
финансирања за реновирање затворених и
отворених спортских
објеката при школама

1. План финансирања
реновирања затворених и отворених
спортских објеката
при школама

2. Припрема Програма финансирања за
изградњу отворених
спортских објеката
при школама

2. План финансирања
изградње отворених
спортских објеката
при школама

3. Припрема Програма финансирања за
изградњу затворених
спортских објеката
при школама

3. План финансирања
изградње затворених
спортских објеката
при школама

Носиоци активности

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
Јединице локалне
самоуправе

Ресурси

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Временски
рок

2016.

Јединице локалне
самоуправе
Управа за капитална
улагања Војводине

2016.

Министарство омладине и спорта
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

2016.
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1. 2 Опремање
школа функционалним справама
и реквизитима
према претходно
утврђеним приоритетима.

1. Попис приоритета
у опремању школа
функционалним справама и реквизитима

1. Листа приоритета
за опремање школа
функционалним справама и реквизитима

Покрајински секретаријат зa спорт и
омладину
Јединице локалне
самоупправе

Јединице локалне
самоуправе
Управа за капитална
улагања Војводине

2016.

Министарство омладине и спорта
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

2. Припрема Програма финансирања
за опремање школа
функционалним справама и реквизитима

2. План финансирања
за опремање школа
функционалним справама и реквизитима

2016.

ЦИЉ 2. Подизање нивоа физичке активности свих ученика/ученица, подстицањем и оснаживањем целе школе да промовише
физичку активност и благостање у својој школској заједници
Задаци

Активности

Индикатори

Носиоци активности

Ресурси

Временски
рок

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
1. Започињање програма Активне школе
2.1 Покретање
програма
Активне школе

2. Формирање мреже
Активних школа

1. Отворен стални
конкурс програма
Активне школе

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за здравство,
социјалну
политику и демографију
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице

2. Сарадња активних
школа

2016.

2016.

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

2.2 Евалуација
програма Активне школе

1. Спровођење
евалуације програма
Активне школе

1. Извештај о евалуацији програма
Активне школе

Акредитационо
тело
Експертски тим за
евалуацију програма Активне школе

Покрајински секретаријат за здравство,
социјалну политику
и демографију
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице

2016.
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта
Програм 1301 Програмска активност 1003 – Афирмација школског спорта у АП Војводини
Економска класификација 4631, 5.000.000,00 динара
Задаци

Активности

1.Повећање броја
секција базичних
спортова (атлетика,
гимнастика, пливање)

2. Повећање броја
секција спортова и
спортских активности
који се не налазе у
наставном плану и
програму физичког
васпитања у основној
школи

3.1 Проширење
понуде спортских
секција у школи

Индикатори *

Временски рок

1.2 Укупан број ученика
и ученица који су укључени у рад ових секција
повећан до 20%.
2.1 Број основних школа
које имају секције из
нетрадиционалних спортова повећан до 10%
2.2 Укупан број ученика
и ученица који су укључени у рад ових секција
повећан до 10%.

3. Број девојчица укључених у рад спортских
секција повећан до 20%

4. Веће учествовање
ученика и ученица с
развојним сметњама/
инвалидитетом у раду
спортских секција

4.Број ученика и ученица с развојним сметњама
– инвалидитетом укључених у рад спортских
секција повећан до 10%

6. Израда предлога
програма рада секција
за спортове и спортске активности који се
не налазе у наставном
плану и програму
физичког васпитања у
основној школи

Ресурси

1.1 Број основних школа
које имају секције из
базичних спортова
повећан до 20%

3. Веће учествовање
девојчица у раду
спортских секција

5. Реализација Програма обуке непливача ученика/ученица II
разреда основне школе који је обавезан*
*Правилник о наставном плану и програму за I и II разред
основног образовања
и васпитања (Сл. гл.,
Прос. гл. бр. 10/2004;
20/2004; 1/2005;
3/2006; 15/2006 и
2/2008)

Носиоци активности

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
– надлежне школске
управе
Акредитоване високошколске установе
Покрајински завод
за спорт и медицину
спорта
Друштво педагога
физичког васпитања
Војводине

5.1 Број основних школа
које су укључене у програм обуке непливача
повећан до 50%
5.2 Укупан број ученика
и ученица који су укључени у рад овог програма у школи повећан до
80%

6. Предлог програма
рада секција за спортове
и спортске активности
који се не налазе у наставном плану и програму физичког васпитања
у основној школи

Друштво учитеља
Војводине
Савез за школски
спорт Војводине
Спортске организације
Основне школе АП
Војводине

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину
Покрајински
секретаријат
за образовање,
прописе, управу
и националне
мањине – националне заједнице
Јединице локалне
самоуправе
Спортске организације

2016.
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3.2 Повећање
учешћа ученика
и ученица на
унутаршколскими ваншколским спортским
такмичењима,
спортским манифестацијама и
приредбама

1. Израда Препоруке
за организовање
унутаршколских
спортских такмичења
и подстицање ученика
и ученица за учествовање

1.1 Број основних школа
које организују унутаршколска такмичења
повећан до 30%
1.2 Укупан број ученика и ученица који
су учествовали на
унутаршколским такмичењима повећан до 50%

Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
– надлежне школске
управе

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

2016.

Основне школе
АП Војводине

Друштво педагога
физичког васпитања
Војводине
Савез за школски
спорт Војводине

3.3 Покретање
програма Школски спорт плус

3.4 Успостављање
чвршће везе и
сарадње са спортским клубовима
и савезима и
другим партнерима у локалној
заједници

2. Подстицање школа
за учешће у вишим
нивоима школских
спортских такмичења
и другим спортским
манифестацијама и
приредбама

2. Повећан број школа
које се укључују у више
нивое школских спортских такмичења и друге
спортске манифестације
и приредбе до 20%

1. Програм такмичења
атлетике за ученике/
ученице
I-IV разреда и V-VI
разреда

1. Организовано
Покрајинско школско
првенство у атлетици

2. Покретање такмичења у спортским играма(мали фудбал за
ученике/ученице I-IV
разреда и рукомет за
ученике/ученице V–
VI разреда)

2. Организована
општинска/градска
такмичења
у малом фудбалу и
рукомету

1. Спровођење акције
„Отворена врата
школе за спортске организације” (клубове,
друштва, савезе)

1. Број школа обухваћен
акцијом „Отворена
врата школе за спортске
организације“

2. Спровођење акције
Посета ученика/
ученица спортским
организацијама

2. Број школа обухваћен
акцијом „Посета ученика/ученица спортским
организацијама

3. Припрема заједничких програма школа и
невладиних организација током летњег и
зимског распуста

3. Број организованих
заједничких програма
током летњег и зимског
распуста

Савез за школски
спорт Војводине
Спортске организације

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину
Јединице локалне
самоуправе
Основне школе
АП Војводине

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

Савез за школски
спорт Војводине

Јединице локалне
самоуправе

Покрајински грански савези

Савез за школски
спорт Војводине

Основне школе АП
Војводине

Покрајински
грански савези

Покрајински секретаријат за спорт
и омладину
Савез за школски
спорт Војводине
Основне школе АП
Војводине
Спортске организације

2016.

2016.

Јединице локалне
самоуправе
Основне школе
АП Војводине
Спортске организације

2016.
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Друштво педагога
физичког васпитања
Војводине

1. Организовање
обука и стручних семинара за наставнике
физичког васпитања,
учитеље и стручно
особље

Друштво учитеља
Војводине
1. Број одржаних обука и
семинара

Акредитоване високошколске установе
Покрајински завод
за спорт и медицину
спорта
Спортски савез
Војводине

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину
Покрајински
секретаријат
за образовање,
прописе, управу
и националне
мањине – националне заједнице

2016.

Јединице локалне
самоуправе

*Индикатори се односе на читав период реализације Акционог плана за примену Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини 2013–2017.

ЦИЉ 4. Подршка развоју школског спорта на нивоу јединица локалне самоуправе
Задаци

Активности

Индикатори

Носиоци активности

Ресурси

Временски рок

Покрајински секретаријат за спорт и омладину
4.1 Развијање неопходних механизама за реализацију
планова и програма
школског спорта
и именовање носилаца тих активности (спортски савез општине/града,
савез за школски
спорт општине/града и др.)

1. Успостављање система функционисања
школског спорта на
нивоу јединица локалне самоуправе

1.1. Утврђени носиоци
програмских активности
школског спорта на нивоу јединица школског
спорта

Јединица локалне самоуправе

1.2. Дефинисане процедуре за функционисање
школског спорта и реализацију буџета намењеног школском спорту

Основне школе АП
Војводине

Савез за школски
спорт Војводине

2016.

Друштво
педагога
физичког васпитања
Војводине
Спортске
ције

организа-

ЦИЉ 5. Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости
на спортским теренима и поред њих
Задаци

5.1 Подстицање
спортског понашања свих актера
спортског
догађаја

Активности

Индикатори

1. Кампања „Буди
фер” Покрајинског
секретаријата за
спорт и омладину

1. Реализоване акције
и активности у оквиру
кампање „Буди фер”

2. Кампања „Навијај
спортски”
(сарадња основних
школа и спортских
организација на
промоцији културе
навијања)

Носиоци активности

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
Министарство
унутрашњих послова

2. Реализоване акције
и активности у оквиру
кампање „Навијај
спортски”

Спортске организације

Ресурси

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину
Јединице локалне
самоуправе

Временски рок

2016.
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1. Укључивање
ученика и ученица са
сметњама у развоју/
инвалидитетом у
школске спортске
секције

5.2 Подстицање
пуноправног
учествовања ученика са сметњама у
развоју/инвалидитетом у школском
спорту, у различитим улогама

Основне школе АП
Војводине
1. Број ученика и
ученица са сметњама у
развоју/инвалидитетом
укључених у школске
спортске секције

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
–надлежне школске управе (тим за
подршку инклузивном образовању)

11.мај 2016.

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

2016.

Јединице локалне
самоуправе

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

2. Укључивање
ученика и ученица са
сметњама у развоју/
инвалидитетом у
школска спортска
такмичења

Основне школеАПВојводине
1. Број ученика и
ученица са сметњама у
развоју/инвалидитетом
укључених у школска
спортска такмичења

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја
–надлежне школске управе (тим за
подршку инклузивном образовању)

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

2016.

Јединице локалне
самоуправе

Савез за школски
спорт Војводине

ЦИЉ 6. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта
Задаци

6.1 Покретање посебног интерактивног сајта програма
„Активне школе”

Активности

Индикатори

1. Креирање и
одржавање интернет
странице програма
„Активне школе”

1.1. Ниво интерактивности на интернет
страници програма
„Активне школе” (путем
„бројчаника” – тј. месечна, недељна и дневна
посећеност сајта; односно рубрике „питања и
одговори”)

1. Редовно извештавање медија о свим
активностима у
склопу програма
„Активне школе”
6.2 Већа пажња
електронских и писаних медија посвећена унапређивању и промоцији
школског спорта,
вежбања и здравог
живота деце и
младих

2. Истраживање
медијске слике школског спорта

1. Број саопштења за
медије

1.1. Анкетирање средстава јавног информисања
о праћењу активности
у области школског
спорта (место школског
спорта у медијима)
1.2. Упоредна анализа
анкете спроведене међу
медијима и прес-клипинга тих медија о
праћењу и извештавањима на тему школског
спорта

Носиоци активности

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
Акредитационо тело
Савез за школски
спорт Војводине

Ресурси

Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

Временски рок

2016.

Акредитационо
тело

Тим за креирање и
одржавање веб-сајта
„Активне школе”
Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

Савез за школски
спорт Војводине
Штампани и електронски медији
на територији АП
Војводине

2016.

11.мај 2016.
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Број 29 - Страна 775

тора Управе за заједничке послове покрајинских органа, закључно са 6. јуном 2016. године.

На основу чл. 32. тачка 8. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број:
37/14) и члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 –др.
одлука),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-71/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

I

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

Душан Влаховић, разрешава се дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије.

474.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-66/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члана 8. став 2. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број
10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

472.
На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинскoj управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14 и 54/14 ‒ др.
одлука) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Живко Марковић поставља се за помоћника директора Управе
за заједничке послове покрајинских органа, на период од четири
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Слободан Теофанов разрешава се дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Број: 02-72/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-62/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

473.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист
АП Војводине”, број. 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Ђорђе Маленковић разрешава се дужности помоћника дирек-

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

475.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист
АПВ», број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади («Службени лист АПВ», брoj 37/14),
Покрајинска Влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
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06 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1005 Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште/уметничка игра, функционална
класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00
Приходи из буџета, економскa класификацијa 481 Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама, износ од 2.000.000,00 динара (словима: двамилионадинара и 00/100), због недовољно планираних средстава на
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог Решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
у износу од 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено
је Удружењу грађана „Нови Тврђава Театар“, Нови Сад а за финансирање дела трошкова Међународног позоришног фестивала
на отвореном- Нови Тврђава Театар.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и Покрајински секретаријат за финансије.

• Вања Дула, новинар из Ђурђева;
• Борис Варга, одговорни уредник часописа „МАК “ из Новог Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-291/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 401-746/2016-35
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

476.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члaна 11. Одлуке о оснивању Завода за
културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ” бр. 7/08 и
22/11),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члaна 11. Одлуке о оснивању Завода за
културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ” бр. 7/08 и
22/11),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Управног одбора Завода за културу војвођанских
Русина у Новом Саду, на период од четири године, именују се:
• Анамарија Рехак, председница, дипломирана политиколошкиња из Новог Сада;
• Љубица Отић, историчарка, музејска саветница из Ђурђева;
• Саша Сабадош, мастер историчар из Сомбора;
• Јоаким Стрибер, доктор наука из Београда;
• Иван Кањух, апсолвент историје из Новог Сада;
• Лидија Пашо, професорка музичке културе и солфеђа из Руског Крстура;
• Дејан Захорјански, доктор медицине из Врбаса;
• Ђура Винаји, дипломирани новинар из Новог Сада;
• Михаил Римар, студент географије из Петроварадина.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ
I

Број: 022-292/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Завода за
културу војвођанских Русина у Новом Саду:
• Владимир Варга – председник, дипломирани економиста из
Руског Крстура;
• Александар Мудри, професор русинског језика из Куле;
• Зденко Лазор, професор русинског језика из Бакић Дола;
• Ивана Дудаш, дипломирана инжењерка менаџмента, активисткиња у култури из Руског Крстура;
• Александра Ленђер, глумица, студенткиња на Филозофском
факултету у Новом Саду из Врбаса;
• Лидија Пашо, диригенткиња из Руског Крстура;
• Борис Магоч, економиста, активиста у култури из Новог
Сада;

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

477.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу и јавно информисање у складу са законом, преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу АП Војводине“.

11.мај 2016.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

478.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члaна 13. Одлуке о оснивању Завода за
културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ” бр. 7/08 и
22/11),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је

11.мај 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је

I

РЕШЕЊE

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Завода за
културу војвођанских Русина у Новом Саду:
• Иван Харди, председник, дипломирани економиста из Суботице;
• Татјана Симуновић, дипломирана економисткиња из Футога;
• Владимир Тимко, дипломирани економиста из Ђурђева.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-293/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године
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I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за трансфузију крви Војводине:
- председник:
проф. др Павле Будаков, доктор медицине, специјалиста патологије из Новог Сада, представник оснивача;
- чланови:
1. др Јован Ракић, доктор медицине, специјалиста трансфузиологије и хематологије из Новог Сада, представник оснивача;
2. мр сц. мед. др Зравко Гулан, доктор медицине, специјалиста
трансфузиологије из Новог Сада, из реда запослених.
II

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

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

479.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члaна 13. Одлуке о оснивању Завода за
културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ” бр. 7/08 и
22/11),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Надзорног одбора Завода за културу војвођанских
Русина у Новом Саду, на период од четири године, именују се:
• Иван Харди, председник, дипломирани економиста из Суботице;
• Татјана Симуновић Ћулум, дипломирана економисткиња из
Новог Сада;
• Хелена Бабић, инжењерка телекомуникација из Новог Сада.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

481.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-294/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Број: 022-351/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

480.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/14),

У Надзорни одбор Завода за трансфузију крви Војводине именују се:
- за председника:
Слободанка Марков, ССС из Новог Сада, ЈКП „Градско зеленило″, представница оснивача;
- за чланове:
1. др Јован Ракић, доктор медицине, специјалиста трансфузиологије и хематологије из Новог Сада, „Неомедика″, представник оснивача;
2. др Биљана Пековић, докторка медицине, специјалисткиња
трансфузиологије из Новог Сада, из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Страна 778 - Број 29
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-352/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

482.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне
болнице за плућне болести „Др Васа Савић″ Зрењанин:
- председница:
Љупка Бојовић Цвејић, дипл. правница из Зрењанина, представница оснивача;
- чланови:
1. Јелена Обрадовић Аврамов, инж. дизајна из Зрењанина,
представница оснивача;
2. Ласло Будаи, електро инструментиста из Михајлова, представник оснивача;
3. др Душан Хостић, доктор медицине, специјалиста интерне
медицине, онкологије из Зрењанина, представник оснивача;
4. Снежана Јеринић, дипл. организаторка здравствене неге из
Зрењанина, из реда запослених;
5. др Јелена Градова Јарић, докторка медицине, специјалисткиња пнеумофтизиологије из Зрењанина, из реда запослених;
6. Слободан Лугоња, професор информатике из Зрењанина, из
реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-345/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

483.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),

11.мај 2016.

Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Специјалне болнице за плућне болести „Др
Васа Савић″ Зрењанин именују се:
- за председника:
Мирослав Калањ, дипл. инж. технологије из Перлеза, Fulgar
East doo Зрењанин, представник оснивача;
- за чланове:
1. Саша Попов, ветеринарски техничар из Зрењанина, Педигре д.о.о., представник оснивача;
2. Бранка Љиљак, дипл. економисткиња из Зрењанина, Градска управа Зрењанин, представница оснивача;
3. Ласло Будаи, електроинструменталиста, Општа болница
„Ђорђе Јоановић” Зрењанин, представник оснивача;
4. Зорица Бубњевић, дипл. фармацеуткиња из Зрењанина, из
реда запослених;
5. Снежана Јеринић, дипл. организаторка здравствене неге из
Зрењанина, из реда запослених;
6. Слободан Лугоња, професор информатике из Зрењанина, из
реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-346/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

484.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за плућне болести „Др Васа Савић″ Зрењанин:
- председник:
Ервин Бакош, пољопривредни предузетник из Лукиног Села,
представник оснивача;
- чланови:
1. Љиља Попов, дипл. правница из Зрењанина, представница
оснивача;
2. Горан Ђорђевић, дипл. инж. производног менаџмента из

11.мај 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Зрењанина, представник оснивача;
3. Ирен Радисавчевић, медицинска сестра из Зрењанина, из
реда запослених;
4. Валентина Стојиновић, економисткиња из Новог Сада, из
реда запослених.
II

99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о
оснивању Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-347/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Број 29 - Страна 779

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне
болнице за реуматске болести Нови Сад:

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

- председница:
др Мила Вишекруна, докторка медицине из Бачке Паланке,
представница оснивача;

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је

- чланови:
1. Г
 ордана Топаловић, дипл. правница из Новог Сада, представница оснивача;
2. д р Нандор Каса, доктор медицине, специјалиста медицине
рада из Кањиже, представник оснивача;
3. Д рагана Милошевић, дипл. биолошкиња из Будисаве, представница оснивача;
4. д
 р Снежана Стојковић, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације из Новог Сада,
из реда запослених;
5. Д
 раган Здравковић, дипл. правник из Новог Сада, из реда
запослених;
6. Љиљана Аврамов, медицинска сестра из Новог Сада, из реда
запослених.

485.

РЕШЕЊE

II

I

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

У Надзорни одбор Специјалне болнице за плућне болести „Др
Васа Савић″ Зрењанин именују се:
- председник:
Ервин Бакош, пољопривредни предузетник из Лукиног Села,
представник оснивача;
- чланови:
1. Мирослав Симанић, професор физичког васпитања из
Зрењанина, Савез за школски спорт Града Зрењанина, представник оснивача;
2. Стeвица Раду, електротехничар из Зрењанина, „Дунав осигурање″ Београд, представник оснивача;
3. Ирен Радисавчевић, медицинска сестра из Зрењанина, из
реда запослених;
4. Валентина Стојиновић, економиста из Новог Сада, из реда
запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-348/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

486.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-341/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

487.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању
Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад („Службени
лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Специјалне болнице за реуматске болести
Нови Сад именују се:
- за председницу:
проф. др Нада Наумовић, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације из Новог Сада,
представница оснивача
- за чланове:
1. Гордана Топаловић, дипл. правница из Новог Сада, РФЗО
Филијала за Јужнобачки округ Нови Сад, представница оснивача;
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2. др Нандор Каса, доктор медицине, специјалиста медицине
рада из Кањиже, Дом здравља Кањижа, представник оснивача;
3. Драгана Милошевић, дипл. биолошкиња из Новог Сада,
Скупштина Града Новог Сада, представница оснивача;
4. Тања Адамовић, дипл. правница, из Новог Сада, из реда запослених;
5. Марина Максимовић, докторка медицине из Новог Сада, из
реда запослених;
6. Мира Колунџић, виша физиотерапеуткиња из Новог Сада,
из реда запослених.

11.мај 2016.

489.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о
оснивању Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад
(„Службени лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је

Председник и чланови Управног одбора именују се на период
од четири године.

РЕШЕЊE

II

I

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

У Надзорни одбор Специјалне болнице за реуматске болести
Нови Сад именују се:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-342/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

488.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), Одлуке о оснивању
Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад („Службени
лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE

- за чланове:
1. Ј ована Белић, дипл. новинарка – мастерка комуникологије
из Новог Сада, Скупштина АПВ, представница оснивача;
2. Весна Загорац Малиновић, докторка медицине из Новог
Сада, Дом здравља Нови Сад, представница оснивача;
3. д р Снежана Стојковић, докторка медицине, специјалисткиња физикалне медицине и рехабилитације из Новог Сада,
из реда запослених;
4. Ђ
 урић Софија, медицинска сестра из Новог Сада, из реда
запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за реуматске болести, Нови Сад:
- председник:
Бојан Савовић, дипл. правник, адвокат из Новог Сада, представник оснивача
- чланови:
1. Б
 орјанка Благојевић, дипл. правница из Новог Сада, представница оснивача;
2. п роф. др Бранка Вукић Ћулафић, докторка стоматологије из
Новог Сада, представница оснивача;
3. д р Биљана Ердељан, докторка медицине, специјалисткиња
реуматологије из Новог Сада, из реда запослених;
4. М ира Драгић, медицинска сестра из Новог Сада, из реда
запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-343/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

- за председника:
Мирко Керац, дипл. правник , адвокат из Новог Сада, представник оснивача;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-344/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

490.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за
плућне болести Војводине:

11.мај 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- председница:
Злата Перичин, дипл. правница из Новог Сада, представница
оснивача;
- чланови:
1. др Игор Ђан, доктор медицине из Новог Сада, представник
оснивача;
2. др Валерија Томин Сабо, докторка медицине из Новог
Сада, представница оснивача;
3. др Михаљ Матушка, доктор медицине, специјалиста интерне медицине из Темерина, представник оснивача;
4. проф. др сци. мед. Иван Копитовић, доктор медицине, специјалиста интерне медицине, пулмологије из Новог Сада,
из реда запослених;
5. проф. др сци. мед. Мирослав Илић, доктор медицине, специјалиста опште хирургије из Новог Сада, из реда запослених;
6. проф. др сци. мед. Весна Куруц, докторка медицине, специјалисткиња пулмологије из Новог Сада, из реда запослених.
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5. проф. др сци. мед Илија Андријевић, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине из Новог Сада, из реда запослених;
6. проф. др сци. мед Мирна Ђурић, докторка медицине, специјалисткиња пнеумофтизиологије, пулмологије, из Новог
Сада, из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-338/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-337/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

491.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12.
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Института за плућне болести Војводине,
именују се:
- за председницу:
Злата Перичин, дипл. правница у пензији из Новог Сада, представница оснивача;
- за чланове:
1. проф. др сци. мед Сања Стојановић, докторка медицине,
специјалисткиња радиологије из Новог Сада, Клинички
центар Војводине, представница оснивача;
2. др Зорица Опачић, докторка медицине, специјалисткиња
гинекологије и акушерства из Попинаца, Дом здравља „Др
Драган Фундук” Пећинци, представница оснивача;
3. др Михаљ Матушка, доктор медицине, специјалиста интерне медицине, пензионер из Темерина, представник оснивача;
4. проф. др сци. мед. Иван Копитовић, доктор медицине, специјалиста интерне медицине, пулмологије, из Новог Сада,
из реда запослених;

492.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12.
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за
плућне болести Војводине:
- председница:
Драгана Кнежевић, дипл. правница из Новог Сада, представница оснивача;
- чланови:
1. др Дијана Лупуловић, докторка ветеринарске медицине из
Новог Сада, представница оснивача;
2. Золтан Мужика Тот, дипл. правник из Новог Сада, представник оснивача;
3. проф. др сци. мед Милош Коледин, доктор медицине, специјалиста хирургије из Новог Сада, из реда запослених;
4. проф. др сци. мед. Илија Андријевић, доктор медицине,
специјалиста интерне медицине из Новог Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-339/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

493.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

11.мај 2016.

- председница:
др Снежана Ђиновић, докторка медицине, специјалисткиња
медицине рада из Зрењанина, представница оснивача;
- чланови:
1. др Стана Стругар, докторка медицине, специјалисткиња
клиничке биохемије и менаџмента у здравству из Куле,
представница оснивача;
2. др Густав Шурјан, доктор медицине, специјалиста ургентне
медицине из Сенте, представник оснивача;
3. прим. др Јасмина Грујић, докторка медицине, специјалисткиња трансфузиологије из Новог Сада, из реда запослених;
4. Даница Марковић, медицинска техничарка лабораторијског
смера из Новог Сада, из реда запослених;
II

I
У Надзорни одбор Института за плућне болести Војводине,
именују се:
- за председника:
Милош Стојановић, дипл. правник из Новог Сада, адвокатска
канцеларија у Новом Саду, представник оснивача;
-за чланове:
1. др Дијана Лупуловић, докторка ветеринарске медицине из
Новог Сада, Научни институт за ветеринарство Нови Сад,
представница оснивача;
2. Золтан Мужика Тот, дипл. правник из Новог Сада, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
представник оснивача;
3. доц. др сц. мед Јован Матијашевић, доктор медицине, специјалиста интерне медицине из Новог Сада, из реда запослених;
4. мр. сц. мед. др Дејан Илинчић, доктор медицине, специјалиста грудне хирургије и ендокрине хирургије из Новог Сада,
из реда запослених.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-349/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

495.

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

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је

II

РЕШЕЊE

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-340/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

494.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2016. године,
д о н е л а је

У Управни одбор Завода за трансфузију крви Војводине, именују се:
- за председницу:
др Снежана Ђиновић, докторка медицине, специјалисткиња
медицине рада из Зрењанина, Дом здравља „Бошко Вребалов″
Зрењанин , представница оснивача;
- за чланове:
1. др Стана Стругар, докторка медицине, специјалисткиња
клиничке биохемије и менаџмента у здравству из Куле, Дом
здравља Кула, представница оснивача;
2. Густав Шурјан, доктор медицине, специјалиста ургентне
медицине из Сенте, Дом здравља Сента, представник оснивача;
3. прим. др Јасмина Грујић, докторка медицине, специјалисткиња трансфузиологије из Новог Сада, из реда запослених;
4. Петар Ивковић, лабораторијски техничар из Новог Сада, из
реда запослених;

РЕШЕЊE

Председник и чланови Управног одбора именују се на период
од четири године.

I

II

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за трансфузију крви Војводине:

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

11.мај 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-350/2016
Нови Сад, 11. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић.с.р.

496.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) , 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016.
годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,    р а
списује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА
Број: 133-401-2641/2016-03
Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова обезбедио је средства Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину,
Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, програмска
активност 1001 - Развој туристичког потенцијала АП Војводине,
економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним
организацијама у износу од 9.500.000,00 динара, извор 01 00 –
Приходи из буџета
НАМЕНА КОНКУРСА:
Организација међународне тамбурашке манифестације од националног значаја.
Висина тражених средстава не може бити већа од 9.500.000,00
динара (словима: девет милиона и петсто хиљада динара).
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:
-- Унапређење туристичког потенцијала путем организовања
манифестације која доприноси међународној промоцији
АП Војводине и Републике Србије.
-- Представљање туристичког производа Војводине који афирмишу културни туризам кроз промоцију тамбурашке музике
и тамбурице као инструмента.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају Удружења са територије
АП Војводине која афирмишу и промовишу тамбурашку
музику и тамбурицу као инструмент, а у циљу промоције
културног туризма.
2. Подносилац може као организатор или суорганизатор
аплицирати само са једним пројектом – манифестацијом у
чијој је организацији, као организатор или суорганизатор,
учествовао најмање три године.
3. За манифестацију која ће се финансирати неопходно је да:
• је манифестација од националног значаја;
• се одржава на територији АП Војводине;
• је међународног карактера и окупља представнике најмање
5 држава;
• траје најмање пет дана;
• се одржава најмање 5 година узастопно;
• окупља више од 50.000 посетилаца из земље и иностранства, на годишњем нивоу.
• у оквиру пројекта има:
а. фестивалско такмичење престижних тамбурашких оркестара из најмање 5 држава;
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б. представљање старих заната и рукотворина;
в. промоцију војвођанске хране и пића.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Попуњен конкурсни образац;
Копија решења о регистрацији;
Копија решења о ПИБ-у;
Копија ОП обрасца.
Средства гаранције уредног извршавања обавеза: две истоветне бланко соло менице регистроване од стране пословне
банке ( прилаже се приликом потписивања уговора)
6. Изјава којом се потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се манифестација одржава, узастопно и непрекидно, најмање 5 година, да ће трајати
најмање 5 дана, да ће у манифестацији учествовати представници најмање 5 држава, те да окупља најмање 50.000
посетилаца, на годишњем нивоу.

Пријаве за Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад,
са назнаком: „Не отварати-Конкурс манифестације – туризам“,
поштом или преко писарнице покрајинских органа.
Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 19. маја 2016. године
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
По једном пројекту-манифестацији, комисија ће разматрати
само једну пријаву и то организатора, у случају да на конкурс
пристигне пријава и организатора и суорганизатора, или једног
суорганизатора, у случају када не пристигне пријава организатора за један пројекат-манифестацију а пристигне више пријава
суорганизатора.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на
бројеве 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

497.
Република Србија ,Аутономна покрајина Војводина ,
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
објављује
ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА
ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2016. ГОДИНИ
(Конкурс је објављен у дневном листу “Данас” 27. јануара 2016.
и у “Службеном листу АПВ”, бр. 3/16, а претходне измене и допуне у листу “Данас” 23. марта 2016. и у “Службеном листу АПВ”,
бр. 16/16”)
1. У првом ставу текста Конкурса, испод наслова, мења се износ планираних средстава, тако да се уместо “163.000.000,00
динара”, уписује износ “168.500.000,00 динара”
2. У делу Конкурса под 2. ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ, у подтачки 2. Афирмација спорта у
АП Војводини, уместо износа “15.000.000,00 динара”, уписује се износ “20.500.000,00 динара”.
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498.

11.мај 2016.

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2016.
ГОДИНУ

Република Србија ,Аутономна покрајина Војводина ,
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
објављује

(Конкурс је објављен у дневном листу “Данас” 27. јануара 2016.
и у “Службеном листу АПВ”, бр. 3/16”)
1. У делу Конкурса под називом OПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА, у тачки 2., уместо износа “22.500.000 динара”, уписује
се износ “23.000.000,00 динара)

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.

Одлука о доношењу Акционог плана за спровођење
Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини
за 2016. годину;
Решење о разрешењу дужности подсекретра Покрајинског секретаријата за финансије;
Решење о разрешењу дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о разрешењу дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
Решење о постављању помоћника директора Управе
за заједничке послове покрајинских органа;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-35;
Решење о разрешењу дужности чланова Управног
одбора Завода за културу војвођанских Русина у Новом Саду;
Решење о именовању чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Русина у Новом Саду;
Решење о разрешењу дужности чланова Надзорног
одбора Завода за културу војвођанских Русина у Новом Саду;
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Русина у Новом Саду;
Решење о разрешењу дужности председника и чланова Надзорног одбора Завода за трансфузију крви
Војводине;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине;
Решење о разрешењу дужности председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне
болести „Др Васа Савић“ Зрењанин;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин;
Решење о разрешењу дужности председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин;
Решење о разрешењу дужности председника и чла-
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769
775
775
775
775
775
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777
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489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.

778
779

Страна

нова Управног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад;
Решење о разрешењу дужности председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за реуматске болести
Нови Сад;
Решење о разрешењу дужности председника и чланова Управног одбора Института за плућне болести
Војводине;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за плућне болести Војводине;
Решење о разрешењу дужности председника и чланова Надзорног одбора Инситута за плућне болести
Војводине;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Инситута за плућне болести Војводине;
Решење о разрешењу дужности председника и чланова Управног одбора Завода за трансфузију крви
Војводине;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
496.

778
778

Предмет

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима са територије АП Војводине, за организацију међународне манифестације од националног
значаја из области културног туризма;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
497.
498.

Друга измена и допуна Конкурса за финансирање
пројеката и програма из области спорта у 2016. години;
Измена и допуна Конкурса за финансирање пројеката
у областима омладинског сектора у АП Војводини за
2016. годину.

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
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