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777.

На основу члана 32. тачка 10, чл. 35. и 36. став 2 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. 
јула 2016. године,  д о н е л а је

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ И 

КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ  
JАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈE 

ВОЈВОДИНЕ“

Члан 1.

Образује се Одбор за  припрему и координацију активности  
за изградњу зграде  Јавне медијске установе „Радио-телевизијe 
Војводине“ ( у даљем тексту: Одбор).

Члан 2.

Одбор има председника, заменика председника и осам чланова. 

За председника Одбора, именује се Игор Мировић, председник 
Покрајинске владе.

За потпредседнике Одбора именују се Иштван Пастор, пред-
седник Скупштине Аутономне покрајине Војводине и  Милош 
Вучевић, градоначелник Новог Сада.

За чланове Одбора, именују се: 

1) Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе;
2) проф. Мирослав Штаткић, члан Покрајинске владе и по-

крајински секретар за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама; 

3) Миодраг Копривица, генерални директор „Радио-теле-
визије Војводине“;

4) др Јова Радић, председник Управног одбора „Радио-те-
левизије Војводине;

5) Дејан Мандић, в.д. директора ЈП Завод за изградњу гра-
да Нови Сад;

6) Недељко Ковачевић, директор Управе за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине.

Два члана Одбора именоваће  Влада Републике Србије.  

Члан 3.

Задаци Одбора jeсу:

- дефинисање неопходних активности и времена реализа-
ције, као  и усклађивање  циљева са утврђеним приори-
тетима Покрајинске  владе;

- координација активности  свих учесника у пројекту из-
градње зграде  Јавне медијске установе „Радио-телеви-
зијe Војводине“;

- праћење реализације пројекта изградње  зграде  Јавне 
медијске установе „Радио-телевизијe Војводине“;

- праћење и евалуација постигнутих резултата. 

Члан 4.

Одбор одржава седнице ради разматрања питања и доношења 
аката из свог делокруга и о томе извештава Покрајинску владу 
најмање једанпут у два месеца. 

Начин рада и одлучивања Одбора утврђују се пословником, 
који Одбор усваја на првој седници.

Члан 5.

 У раду Одбора, ради пружања стручне помоћи, могу учество-
вати представници органа државне, покрајинске или градске уп-
раве, факултета, научних института и других установа и органи-
зација, по позиву председника Одбора. 

Члан 6.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Од-
бора, обавља Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „ Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине ”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 137-30/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

778.

На основу члана 32. тачка 8. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14 и 54/14 – др. пропис) и члана 27. став 1 и 3 Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. 
јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЈЕЛЕНА РАДАКОВИЋ разрешава се дужности помоћнице 
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу.
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II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-180/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

779.

На основу члана 32. тачка 8. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 – др. пропис) и чл 27. став 1. и 3 Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. 
јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ШАНДОР ЕГЕРЕШИ поставља се за помоћника покрајинског 
секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-184/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

780.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
др. одлука и 37/16) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,       
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ГОЈКО ВУЈНОВИЋ разрешава се дужности помоћника 
покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и 
демографију.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-168/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

781.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
др. одлука и 37/16) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,       
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ, магистар правних наука, поставља се 
за помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-174/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

782.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ″, брoj: 37/14, 54/14 – 
др. одлука и 37/16) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,        
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

СВЕТЛАНА СЕЛАКОВИЋ, дипломиранa правница, поставља 
се за помоћницу покрајинског секретара за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-171/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

783.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
др. одлука и 37/16) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јула 2016. године,       
д о н е л а је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

ТАМАРА МОХАЧИ, магистарка организационих наука, по-
ставља се за помоћницу покрајинског секретара за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова, на период од че-
тири године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-173/2016
Нови Сад, 29. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

784.

На основу члана 32. став 1, тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној          
27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРАН ДЕЛИЋ  р а з р е ш а в а се дужности помоћника по-
крајинског секретара за енергетику и минералне сировине.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-223/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

785.

На основу члана 32. став 1, тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној          
27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

НЕНАД ВЕЛИЦКИ  р а з р е ш а в а  се дужности помоћника 
покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-224/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

786.

На основу члана 32. став 1, тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној          
27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

САША ИГИЋ п о с т а в љ а  се за помоћника покрајинског 
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-213/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

787.

На основу члана 32. став 1, тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној         
27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

НЕДЕЉКО ШЉИВАНАЦ п о с т а в љ а  се за помоћника по-
крајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-212/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

788.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14 и 54/14 
– други пропис и 37/16), члана 32. тачка 8., чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  
27. јула  2016. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛАНА БОРИШЕВ разрешава се дужности помоћнице по-
крајинског секретара за спорт и омладину.
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II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-203/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

789.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14 и 54/14 
– други пропис и 37/16), члана 32. тачка 8., чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  
27. јула  2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ТАТЈАНА БАЊАНИН ПЕЈИЋ разрешава се дужности помоћ-
нице покрајинског секретара за спорт и омладину.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-219/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

790.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 
54/14 и 37/16), члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. јула 2016. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДРАГАН МИЛИЋ   п о с т а в љ а се за помоћника покрајинског 
секретара за спорт и омладину, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-220/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

791.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 
– др. одлука  и 37/16), члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗАГОРКА ПЕТРОВИЋ ЗЛАТАНОВИЋ ГИГИЋ поставља се за 
помоћницу покрајинског секретара за спорт и омладину, на пери-
од од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-204/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

792.

На основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинскoj управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14,  54/14 ‒ др. 
одлука и 37/16) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  27. јула 2016. године,               
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

СЛОБОДАНКА СТАНКОВИЋ ДАВИДОВ разрешава се дуж-
ности помоћнице покрајинског секретара за образовање, управу 
и националне заједнице.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-188/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

793.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 
54/14 – др. одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

СЛАЂАНА ЈОВЕТИЋ поставља се за помоћницу покрајинског 
секретара за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не-националне заједнице, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-189/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

794.

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 26 став 3 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ разрешава се дужности подсекрета-
ра  Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-157/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

795.

На основу члана 32. тачка 8. члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ “, број: 37/2014) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ “, брoj: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

БОШКО БАРОШ разрешава се дужности помоћника  покрајин-
ског секретара за културу и јавно информисање.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-226/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

796.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ “, број: 37/2014) и члана 27. став 3  Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ “, бр: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

КАЛМАН КУНТИЋ разрешава се дужности помоћника  по-
крајинског секретара за културу и јавно информисање.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-228/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

797.

На основу члана 32. тачка 8. члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ “, број: 37/2014) и члана 27. став 3  Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ “, брoj: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛАН МИЦИЋ разрешава се дужности помоћника  по-
крајинског секретара за културу и јавно информисање.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-229/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

798.

На основу члана 32. тачка 8. члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ “, број: 37/2014) и члана 27. став 3  Покрајинске скупштин-
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ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ “, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИРЈАНА АНТИЋ разрешава се дужности помоћника  по-
крајинског секретара за културу и јавно информисање.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-230/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

799.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ “, број: 37/2014) и члана 27. став 3  Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ “, бр: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МР ШАНДОР БАЛИНТ разрешава се дужности помоћника  
покрајинског секретара за културу и јавно информисање.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-231/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

800.

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 26 став 3  Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), на седници одржаној, 
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,                
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЗОРАН ЛАЗИН поставља се за подсекретара  Покрајинског се-
кретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, на период од четири године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-158/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

801.

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 27. став 3 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је, 

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛАН МИЦИЋ поставља се за помоћника Покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-232/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

802.

На основу члaна 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ поставља се за помоћника покрајин-
ског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-233/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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803.

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 27. став 3 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

БОШКО БАРОШ поставља се за помоћника покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-234/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

804.

На основу члaна 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЂОРЂЕ ВУКМИРОВИЋ поставља се за помоћника покрајин-
ског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, на период од четири године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-235/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

805.

На основу члaна 32. тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014) и члана 27. став 3 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014, 54/2014 – друга одлука и 37/2016), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

MИРОСЛАВ ИЛИЋ поставља се за помоћника покрајинског 
секретара за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, на период од четири године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-236/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

806.

На основу члана 32.  став 1 тачка 8. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП 
Војводине“, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној  27. јула 2016. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЖИВКО МАКАРИЋ  р а з р е ш а в а  се дужности помоћника 
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-45/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

807.

На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 37/14) и члана 
4. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (‚‘Службе-
ни лист АПВ‘‘, број: 54/14), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 29. јула 2016. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

НАТАША ВРАЊЕШ поставља се за помоћницу директора Уп-
раве за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, на 
период од четири године.

Решење Покрајинске владе број: 022-486/2016 од 20.07.2016. го-
дине, ставља се ван снаге.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-243/2016
Нови Сад, 29. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

808.

На основу члана 15. Одлуке о оснивању установе – Центра за 
привредно технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ“, 
број: 4/2008) и на основу члана 35. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јула 2016. 
године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ВЕСНА ХИПИК, дипломирани професор српске књижевности 
и  језика, разрешава се дужности вршиоца дужности директора 
Установе - Центра за привредно технолошки развој Војводине, 
Андревље, на коју је именована Решењем  Владе Аутономне По-
крајине Војводине број: 021-58/2013 од 26. јуна 2013. године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-514/2016
Нови Сад, 29. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

809.

На основу члана 15. и члана 21. став 2 Одлуке о оснивању ус-
танове – Центра за привредно технолошки развој Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 4/2008) и на основу члана 35. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине“, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 29. јула 2016. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДРАГАН БРАЧИКА, дипломирани менаџер, именује се за вр-
шиоца дужности директора Установе - Центра за привредно тех-
нолошки развој Војводине, Андревље.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-515/2016
Нови Сад, 29. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

810.

На основу члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у 
вези члана 8. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/06), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДУШКО ЈОВАНОВИЋ, дипломирани  инжењер пољопривре-
де, разрешава се дужности директора Канцеларије за инклузију 
Рома, Нови Сад. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-39/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

811.

На основу члана 32. став 1 тачка 12. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), члана 8. став 2 и 3 и члана 10. Одлуке о ос-
нивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, 
број: 8/06), Покрајинска влада, на седници одржаној  27. јула 2016. 
године,  д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДУШАН РАДУЛ, пословни менаџер из Чуруга, именује се за 
вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, 
Нови Сад. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-40/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

812.

На основу члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине“, број: 19/2006), члана 32. 
став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) 
у поступку разрешења директора Фонда за пружање помоћи из-
беглим, прогнаним и расељеним лицима, Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

РАДОМИР КУКОБАТ, машински инжењер и мастер инжењер-
ског менаџмента из Новог Сада, р а з р е ш а в а се дужности 
директора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима, на коју је именован Решењем Покрајинске вла-
де број: 025-31/2015 од 22. јула 2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-492/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

813.

На основу члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине“, број: 19/2006), члана 32. 
став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014) 
у поступку именовања вршиоца дужности директора Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима,  
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,               
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

БРАНИСЛАВ ШВОЊА, дипломирани економиста из Ветер-
ника, и м е н у ј е  се за вршиоца дужности директора Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 
период до годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-493/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

814.

На основу чланa 9. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се  сагласност на Завршни рачун Фонда „Европски посло-
ви” Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, који је усвојио 
Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине, на 36. седници, одржаној 14. априла 2016. године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-66/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

815.

На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 2016. године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

РОМАН БУГАР, дипломирани музичар, р а з р е ш а в а  се дуж-
ности вршиоца дужности директора Војвођанског симфонијског 
оркестра у Новом Саду.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-466/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

816.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној    
27. јула 2016. године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

РОМАН БУГАР, дипломирани музичар, и м е н у ј е  се за ди-
ректора Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду, на 
период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-465/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

817.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, брoj: 18/2010) и чл. 32. тачка 
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12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. 
године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се чланови Управног одбора Војвођанског симфо-
нијског оркестра у Новом Саду:

• др Ира Проданов Крајишник, доценткиња на Академији 
уметности у Новом Саду, председница;

• Светозар Нешић, композитор;
• Миодраг Близанац, професор историје;
• Татјана Мрђа, професор-специјалисткиња методике 

солфеђа;
• мр Драган Трапарић, дипломирани правник.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-460/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

818.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, брoj: 18/2010) и чл. 32. тачка 
12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула  2016. 
године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се чланови Надзорног одбора Војвођанског сим-
фонијског оркестра у Новом Саду:

• Станко Боснић, саобраћајни техничар, председник;
• Душан Томић, дипломирани економиста;
• Весна Црепуља, дипломирана економисткиња.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-458/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

819.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, брoj: 18/2010) и члана 32. тачка 

12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. 
године,  д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Војвођанског симфонијског оркестра у Но-
вом Саду, именују се:

• Станислава Гајић, композиторка, председник;
• Богдан Ранковић, кларинетиста;
• Мирела Иванчевић, музиколошкиња.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-459/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

820.

На основу члана 130. став 3 и члана 135. став 2 тачка 5. 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, 93/14, 
96/15 и 106/15), а у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице 
Панчево, Панчево услед поделе здравственог центра „Јужни Ба-
нат” Панчево („Службени лист АПВ”, број: 3/09 и 21/10), члана 
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  27. јула 2016. године,             
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР НЕБОЈША ТАСИЋ, доктор медицине, специјалиста уроло-
гије, разрешава се дужности директора Опште болнице Панчево, 
Панчево, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 
022-889/2014 од 15. октобра 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-501/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

821.

На основу члана 130. став 3 и 134. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 
106/15), а у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице Панчево, 
Панчево услед поделе здравственог центра „Јужни Банат“ Пан-
чево („Службени лист АПВ”, број: 3/09 и 21/10), члана 32. тачка 
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9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),Покрајинска 
влада, на седници одржаној  27. јула  2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР СЛОБОДАН ОВУКА, доктор медицине, специјалиста гине-
кологије и акушерства, именује се за вршиоца дужности директо-
ра Опште болнице Панчево, Панчево, на период од шест месеци.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-502/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

822.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),               
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,       
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипл. менаџер, р а з р е ш 
а в а се дужности управника Српског народног позоришта – Уста-
нове културе од националног значаја у Новом Саду.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-423/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

823.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),                
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,        
д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ПРОФ. ДР ЗОРАН ЂЕРИЋ, доктор књижевних наука, и м е н 
у ј е  се за вршиоца дужности управника Српског народног позо-
ришта – Установе културе од националног значаја у Новом Саду.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-424/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

824.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),               
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,        
д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Српског 
народног позоришта – Установе културе од националног значаја 
у Новом Саду:

• Јелена Балашевић, дипломирана филолошкиња и филм-
ска и позоришна редитељка, председница;

• Мира Бањац, драмска уметница;
• Далибор Бубњевић, мастер економиста;
• др Мирослав Егерић, књижевник;
• Емина Елор, дипломирана глумица;
• Гвозден Ђурић, редитељ; 
• Татјана Марковић, професорка менаџмента;
• Јелена Даниловац, из реда запослених;
• Александар Станков, из реда запослених.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-417/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

825.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),               
Покрајинска влада, на седници одржаној 27.  јула 2016. године,           
д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Управног одбора Српског народног позо-
ришта – Установе културе од националног значаја у Новом Саду, 
на период од четири године:
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• Селимир Радуловић, књижевник, председник;
• др Никола Страјнић, књижевник;
• Горан Вукчевић, редитељ;
• Mиодраг Петровић, глумац;
• мр Смиљана Влајић, композитор;
• Мира Рушкуц, солиста и професор балета;
• др Антал Силард, редитељ;
• Валентина Миленковић, из реда запослених;
• Љубица Шугић, из реда запослених.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-418/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

826.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),               
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,        
д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Српског 
народног позоришта – Установе културе од националног значаја 
у Новом Саду:

• Наташа Рашета, дипломирана правница, председница;
• Душко Дунђеров, економиста;
• Славенко Томашевић, шеф обезбеђења, из реда запослених.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-420/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

827.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), члана 32. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),                
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,        
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Надзорног одбора Српског народног позо-
ришта – Установе културе од националног значаја у Новом Саду, 
на период од четири године:

• Марина Жинић Илић,  економисткиња, председница;
• Веселин Матејин, архитекта;
• Марко Радановић, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-421/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

828.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), чл. 126. став 1 тачка 6. и 
133. став 4 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 
број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолош-
ки центар у Кикинди („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), у по-
ступку разрешења директора Геронтолошког центра у Кикинди,   
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године,                
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИРЈАНА БАРОШЕВИЋ, дипломирана андрагошкиња из Ки-
кинде, разрешава се дужности директора Геронтолошког центра 
у Кикинди, на коју је именована Решењем Покрајинске владе, 
број: 022-770/2014 од 03. септембра 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-490/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

829.

На основу члана 125. и 133. став 4 Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар у Кикинди („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14) у поступку именовања вршиоца дужности 
директора Геронтолошког центра у Кикинди, Покрајинска влада, 
на седници одржаној 27. јула 2016. године, д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

СВЕТИСЛАВ ВУКМИРИЦА, дипломирани правник из Ки-
кинде, именује се за вршиоца дужности директора Геронтолош-
ког центра у Кикинди, на време до годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-491/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

830.

На основу члана 56. Закона о ученичком и студентском стандарду  
(„Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1 
тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Ус-
тавног суда IУз 353/2009), члана 32. став 1 тачка 9. и  чл. 35. и 36. став 
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14) у поступку разрешења в. д. директора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору, Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 27. јула 2016. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

НЕМАЊА ДЕЛИЋ, дипломирани правник из Сомбора, р а з р е 
ш а в а  се дужности в. д. директора Дома ученика средњих школа 
у Сомбору, на коју је именован Решењем Покрајинске Владе, број: 
022-953/2014 од 3. децембра 2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-487/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

831.

На основу члана 58. став 2 Закона о ученичком и студентском 
стандарду  („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013), члана 
36. став 1 тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 
– Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 32. став 1. тачка 9. и  
чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади  („Службени лист АПВ”, број: 37/14), у поступку именовања 
директора Дома ученика средњих школа у Сомбору, Покрајинска 
влада, на седници одржаној 27. јула 2016. године, д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДРАГАН ДОДИЋ, мастер пословних информационих система 
из Сомбора, и м е н у ј е  се за вршиоца дужности директора Дома 
ученика средњих школа у Сомбору, до избора директора. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-522/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

832.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2 тачка 1. Закона 
о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије”, 
број: 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), а у вези са Одлуком о оснивању 
Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица услед 
поделе Здравственог центра Сремска Митровица  („Службени 
лист АПВ”, број: 1/08 и 21/10), 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 седни-
ци одржаној  27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ПРИМ. ДР МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ, доктор медицине, 
специјалиста оториноларингологије, разрешава се дужности ди-
ректора Опште болнице  Сремска Митровица, Сремска Митро-
вица, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 022-795/2013 од 20. новембра 2013. године, на 
лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-462/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

833.

На основу члана 130. став 3 и члана 134. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број: 107/05, 
72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други за-
кон, 93/14, 96/15 и 106/15), а у вези са Одлуком о оснивању Опште 
болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица услед поде-
ле Здравственог центра Сремска Митровица  („Службени лист 
АПВ”, број: 1/08 и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12 и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  27. јула 2016. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР ЖИВКО ВРЦЕЉ, доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије, именује се за вршиоца дужности директора Опште 
болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, на период од 
шест месеци.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-463/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

834.

На основу члана 61. став 13. 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), 
у вези с чланом 8. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 

буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 54/2015), а у складу с чланом 61. став 14. и 
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему и на основу члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада ,  на сед-
ници одржаној 27. јула  2016. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА

 У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

1. Део средстава планиран Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годи-
ну („Службени лист АПВ”, број 54/2015) у оквиру Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу укупно 2.846.000,00 динара (словима: два 
милиона осамстo четрдесет шест хиљада динара и 00/100), према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:  

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Организациона 
класификација

Раздео 10 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу  

 

Програм     0601 Подршка приступању Србије ЕУ 

Програмска 
активност 1002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ 

Функционална 
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01  00  Приходи из буџета

Економска 
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.800.000,00 

4234 Услуге информисања 1.800.000,00 

Програм     0608 Систем локалне самоуправе 

Програмска 
активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална 
класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 

Извор финансирања 01  00  Приходи из буџета

Економска 
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.046.000,00 

4234 Услуге информисања 1.046.000,00 

УКУПНО: 2.846.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 08 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања  01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, у оквиру 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу, смањује се у износу од 
2.846.000,00 динара, а апропријација текуће буџетске резерве 
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије увећава се у 
истом износу. Периодично право потрошње – квота, смањује се, 
односно увећава у висини и по методологији, а по условима, на-
чину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-

бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и  Покрајински 
секретаријат за финансије.

3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1650/2016-9
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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835.

На основу члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупшти-
ни  Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 
54/14 и 4/15) и   члана 70. Пословника о раду Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине, („Службени лист АПВ“ број: 37/14 и 
54/14), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине, на седници  одржаној   28.  јула 
2016. године,  je донео 

О Д Л У К У
О  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О  

ПОСЛАНИЦИМА  У РАДНОМ ОДНОСУ   
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о посланицима у радном односу у Скупштини Ау-
тономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 36/16, 
39/16, 42/16 и 43 /16), у члану 1. став 1  додају се  алинеје : 

 
„  - Илија Маравић, председник Одбора за остваривање ис 

товетности покрајинских прописа на језицима у служ бе-
ној употреби,   

- Ленка Ердељ председница посланичке групе „Vajdasági 
Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских 
Мађара – Иштван Пастор”.

 
У ставу 2 истог члана додају се алинеје:

- Матија Ковач, Посланичка група „Александар Вучић – 
Србија побеђује“,

- Александар Фаркаш, Посланичка група „Александар 
Вучић – Србија побеђује“

- Предраг Гинцуљ , Посланичка група „Александар Вучић 
– Србија побеђује“,

- Радомир Кузмановић , Посланичка група „Александар 
Вучић – Србија побеђује“

- Александар Ђедовац , Посланичка група „Александар 
Вучић – Србија побеђује“,

- Војислав Кулачанин , Посланичка група „Др Војислав 
Шешељ – Српска радикална странка“,

- Илона Пелт, Посланичка група„Vajdasági Magyar 
Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – 
Иштван Пастор”  

- Чапо Дејан , Посланичка група „Лига социјалдемократа 
Војводине“,

- Јелена Балашевић , Посланичка група“ДС – ДСХВ“. “

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

18 Број: 020-23/16
Нови Сад, 28. јули.  2016. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић,с.р.

836.

На основу члана 21. алинеја 4 Одлуке о организацији и раду 
Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Служ-
бени лист АПВ“, број 28/12) и члана 70. Пословника о раду 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 37/14 и 54/14), Одбор за административна и мандатнa 
питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној  28. јула 2016. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГЕНЕРАЛНОГ  СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ  

I

Небојша Војновић, дипломирани правник, разрешава се дуж-
ности помоћника  генералног секретара  Скупштине Аутономне 
покрајине  Војводине  са 20. јулом 2016. године.  

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не  Војводине“.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

18 Број: 118-17/2016
Нови Сад,  28. јули  2016. године  

Председник одбора 
Милан Влаисављевић,с.р.

837.

На основу чл. 16 став 2; 24. став 2. и 33. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 
37/14 и 54/14 ‒ др. одлука), у вези са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 
10/2013, 142/2014 и 103/2015) и Покрајинском скупштинском од-
луком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. годи-
ни („Службени лист АПВ”, број: 54/15), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
И УВОЂЕЊA ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ 

У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА 
МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ 

У 2016. ГОДИНИ

У Правилнику за доделу подстицајних средстава за побољ-
шање сточарске производње на пољопривредним газдинствима 
и увођењa еу стандарда у објекте у којима се врши производња и 
прерада меса и млека у АП Војводини у 2016. години („Службени 
лист АПВ“, бр. 36/2016), члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници 
с територије АП Војводине:

За сектор млеко:
 - физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног га-

здинства;
 - правна лица – микро и мали привредни субјекти уписани 

у регистар пољопривредних газдинстава с територије АП 
Војводине;

 - предузетници – уписани у Регистар пољопривредних газ-
динстава с територије АП Војводине.

 -
За сектор месо:

 Физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газ-
динстава са територије АП Војводине

 Физичко лице је у обавези да до завршетка инвестиције дос-
тави:
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-  Извод из АПР као доказ да је регистрован у Агенцији 
за привредне регистре за намену за коју конкурише (као 
привредни субјект);

- доказ да је за објекат у којем је монтирана опрема поднет 
захтев за упис у Регистар одобрених објеката које издаје 
Министарство пољопривреде и заштите животне среди-
не – Управа за ветерину. 

 правна лица – микро и мали привредни субјекти уписани 
у регистар пољопривредних газдинстава с територије АП 
Војводине;

 предузетници – уписани у Регистар пољопривредних газдин-
става с територије АП Војводине.

Уз конкурсну документацију подносилац пријаве је дужан да 
попуни и достави Образац пријаве, која је саставни део овог Пра-
вилника.

Образац пријаве је у електронском облику доступан на веб 
сајту Секретаријата  www.psp.vojvodina.gov.rs“

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Корисник подстицајних средстава дужан је да:

1. покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је ост-
варио подстицаје користи у складу са предвиђеном наме-
ном;

2. покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је ост-
варио подстицаје не отуђи најмање пет година од дана 
исплате подстицаја и/или даје другом лицу на употребу;

3. сву документацију која се односи на инвестицију чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја;

4. Корисник средстава је у обавези да достави меницу 
са меничном изјавом (која се доставља приликом пот-
писивања Уговора са Покрајинским секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство).

Корисник подстицајних средстава по конкурсу за кога се утвр-
ди да није поступао у складу са одредбама Конкурса, корисник 
који је онемогућио вршење контроле од стране Секретаријата, 
достављања нетачних података, дужан је да врати примљени из-
нос подстицајних средстава са припадајућом законском затезном 
каматом која се обрачунава од дана исплате подстицајних сред-
става до дана враћања средстава.

Корисник средстава се обавезује да ће Даваоцу средстава 
доставити извештај о извршеним активностима и извештај о на-
менском утрошку средстава у висини коју заједнички обезбеђују 
Давалац средстава и Корисник средстава  са свом пратећом фи-
нансијском документацијом, (отпремница, рачун, изводе банке 
о плаћању рачуна, уговор о делу и др. у оригиналу или оверене 
фотокопије истих), као и записник ветеринарске инспекције о ис-
пуњености минималних ветеринарско-санитарних услова обје-
ката у којима ће се вршити прерада.

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић ,с.р.

838.

На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2015) у вези с Програмом мера подршке за спро-
вођење пољопривредне политике за развој села на територији АП 
Војводине у 2016. години („Службени лист АПВ”, број 54/2015), 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство (у даљем тексту: Секретаријат) објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСА 
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА 
И УВОЂЕЊA ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ 

У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА 
МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ 

У 2016. ГОДИНИ

У Конкурсу за доделу подстицајних средстава за побољшање 
сточарске производње на пољопривредним газдинствима и 
увођењa ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и 
прерада меса и млека у АП Војводини у 2016. години („Службени 
лист АПВ“, бр. 36/2016), тачка 3. мења се и гласи: 

„3. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници 
с територије АП Војводине:

За сектор млеко:
 физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газ-

динства;
 правна лица – микро и мали привредни субјекти уписани 

у регистар пољопривредних газдинстава с територије АП 
Војводине;

 предузетници – уписани у Регистар пољопривредних газдин-
става с територије АП Војводине.

За сектор месо:
 Физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газ-

динстава са територије АП Војводине
 Физичко лице је у обавези да до завршетка инвестиције дос-

тави:
-  Извод из АПР као доказ да је регистрован у Агенцији 

за привредне регистре за намену за коју конкурише (као 
привредни субјект);

- доказ да је за објекат у којем је монтирана опрема поднет 
захтев за упис у Регистар одобрених објеката које издаје 
Министарство пољопривреде и заштите животне среди-
не – Управа за ветерину. 

 правна лица – микро и мали привредни субјекти уписани 
у регистар пољопривредних газдинстава с територије АП 
Војводине;

 предузетници – уписани у Регистар пољопривредних газдин-
става с територије АП Војводине.“

Тачка 5. мења се и гласи: 

 „Конкурс је отворен до 16.08.2016. године“

Покрајински секретар
мр Вук В. Радојевић,с.р.

839.

ИСПРАВКА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ 

О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ
КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
У  АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

ЗА 2016. ГОДИНУ

1. У Покрајинској скупштинској одлуци о Програму очувања 
плодности код оболелих од малигних болести у  Аутономној 
покрајини Војводини за 2016. годину која је објављена у „Служ-
беном листу АПВ“ број 54/2015, на страни 2317 после текста у 
последњем ставу који гласи: 

„Конзилијуми за онкофертилитет одржавају се у Институту за 
онкологију Војводине, на недељном нивоу, ради разматрања па-
раметара наведених у обрасцу: Мишљење Конзилијума за онко-
фертилитет.“ додаје се образац и текст који гласи:
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MIŠLJENJE KONZILIJUMA  ZA ONKOFERILITET  
Napomena: Mišljenje je doneto na osnovu aktuelnog onkološkog statusa pacijenta. U slučaju odlaganja planiranih procedura 
biopotpomognutog roditeljstva ili potrebe za ponavljanjem istih, neophodno je novo mišljenje Konzilijuma. 
 
Ime i prezime: 
Godine života:                                                          godina dijagnostikovanja bolesti:  
Stadijum (proširenost) bolesti u momentu postavljanja dijagnoze : 
 
Dijagnoza 
 
 
 
 
Specifično Onkološko lečenje: 

1. nije indikovano (zbog stadijuma bolesti) 
2. još nije započeto, planira se :  
3. u toku je :  
4. završeno je ________________________/datum/ 
A. Operacija 
B. Hemioterapija 
C. Zračna terapija 
D. Hemioiradijacija 
E. Biološka terapija 
F. Kombinovano lečenje  

Podaci za  pacijentkinje 
Prethodne trudnoće:_________________________________________________________________________ 
Ginekološke operacije: NE    DA:  
 
Patohistološki nalaz 
 
 
 
 
 
Planirana procedura za OF 
 
 
 
 
 
Preporučena  dodatna dijagnostika 
 
 
 
 
Posebne napomene: 

Članovi Konzilijuma za Onkofertilitet: 
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Финансијска средства потребна за реализацију програма

За реализацију Програма очувања плодности код оболелих од 
малигних болести на територији Аутономне покрајине Војводине 
за 2016. годину потребно је укупно 12.000.000,00 динара која ће 
се обезбедити:

Институту за онкологију Војводине укупно 3.801.000,00 дина-
ра-текући издаци за:

1. трошкове нето накнaда с припадајућим порезима и до-
приносима за чланове Конзилијума за онкофертилитет и 
за друге учеснике у програму, као и за трошкове превоза 
– укупно 2.693.000,00 динара;

2. трошкове едукација – 750.000,00 динара;
3. трошкове припреме и штампања плаката и флајера – 

358.000,00 динара. 

Клиничком центру Војводине укупно  8.199.000,00 динара-
текући издаци за:

1. трошкове потрошног материјала, лекова и услуга онко-
лошких пацијената у оквиру овог програма  – 5.474.000,00 
динара;

2. трошкове нето накнaда с припадајућим порезима и до-
приносима за чланове Конзилијума за онкофертилитет и 
за друге учеснике у програму и трошкове превоза – уку-
пно 1.725.000,00 динара;

3. трошкове едукације – 750.000,00 динара;
4. трошкове израде промотивног материјала – 250.000,00 

динара.“

2. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очу-
вања плодности код оболелих од малигних болести у  Аутономној 
покрајини Војводини за 2016. годину која је објављена у „Служ-
беном листу АПВ“ број 33/2016 од 30 маја 2016. године под бројем 
566 на страни 836.  техничком грешком редакције погрешно је 
објављена те се сматра неважећом.

840.

ИСПРАВКА
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

УНАПРЕЂИВАЊА ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ У 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. 

ГОДИНУ

1. У Покрајинској скупштинској одлуци о Програму унапређи-
вања онколошке заштите у  Аутономној покрајини Војводини за 
2016. годину која је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 
54/2015, на страни 2319 после текста у последњем ставу који гласи:

„Текући издаци у износу од 1.288.940,00 динара за трошкове 
нето накнада с припадајућим порезима и доприносима за учесни-
ке на реализацији програма.“ брише се текст који следи и гласи:

„Финансијска средства потребна за реализацију програма

За реализацију Програма очувања плодности код оболелих од 
малигних болести на територији Аутономне покрајине Војводине 
за 2016. годину потребно је укупно 12.000.000,00 динара која ће 
се обезбедити:

Институту за онкологију Војводине укупно 3.801.000,00 дина-
ра-текући издаци за:

1. трошкове нето накнaда с припадајућим порезима и до-
приносима за чланове Конзилијума за онкофертилитет и 
за друге учеснике у програму, као и за трошкове превоза 
– укупно 2.693.000,00 динара;

2. трошкове едукација – 750.000,00 динара;
3. трошкове припреме и штампања плаката и флајера – 

358.000,00 динара. 
Клиничком центру Војводине укупно  8.199.000,00 динара-те-

кући издаци за:

1. трошкове потрошног материјала, лекова и услу-
га онколошких пацијената у оквиру овог програма  – 
5.474.000,00 динара;

2. трошкове нето накнaда с припадајућим порезима и до-
приносима за чланове Конзилијума за онкофертилитет и 
за друге учеснике у програму и трошкове превоза – уку-
пно 1.725.000,00 динара;

3. трошкове едукације – 750.000,00 динара;
4. трошкове израде промотивног материјала – 250.000,00 

динара.“

2. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програму уна-
пређивања онколошке заштите у  Аутономној покрајини Војво-
дини за 2016. годину која је објављена у „Службеном листу АПВ“ 
број 33/2016 од 30 маја 2016. године под бројем 565 на страни 835 
техничком грешком редакције погрешно је објављена те се сма-
тра неважећом.

841.

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ O ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
 – ОМБУДСМАНА

(„Службени лист АПВ“, бр. 43/2016)

У делу I Одлуке иза речи: „ТОДОРОВ,“ додаје се реч: „ЈАША-
РЕВИЋ“.

У датуму Одлуке број „2015.“, замењује се бројем „2016.“.

02 Број: 021-5/10
Нови Сад, 28. јул 2016. године

Заменик
генералног секретара

Скупштине Ап Војводине
Мила Радисављевић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

777. Одлука о образовању Одбора за припрему и коорди-
нацију активности за изградњу зграде Јавне медијске 
установе „Радио-телевизије Војводине“;

778. Решење о разрешењу помоћнице покрајинског секре-
тара за међурегионалну сарадњу и локалну самоупра-
ву;

779. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу;

780. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за здравство, социјалну политику и демографију;

781. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова;

782. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова;

783. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова;

784. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за енергетику и минералне сировине; 

785. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за енергетику и минералне сировине; 

786. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај; 

787. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај; 

788. Решење о разрешењу помоћнице покрајинског секре-
тара за спорт и омладину;

789. Решење о разрешењу помоћнице покрајинског секре-
тара за спорт и омладину;

790. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за спорт и омладину;

791. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за спорт и омладину;

792. Решење о разрешењу помоћнице покрајинског секре-
тара за образовање, управу и националне заједнице;

793. Решење о постављењу помоћнице покрајинског се-
кретара за образовање, прописе, управу и националне 
мањине- националне заједнице;

794. Решење о разрешењу подсекретара Покрајинског се-
кретаријата за културу и јавно информисање;

795. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

796. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

797. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

798. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

799. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за културу и јавно информисање;

800. Решење о постављењу подсекретара Покрајинског се-
кретаријата за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама;

801. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама;

802. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама;

803. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама;

804. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама;

805. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама;

806. Решење о разрешењу помоћника директора Управе за 
заједничке послове покрајинских органа;

807. Решење о постављењу помоћнице директора Управе 
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не;

808. Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Установе-Центра за привредно технолошки развој 
Војводине, Андревље; 

809. Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Установе-Центра за привредно технолошки развој 
Војводине, Андревље; 

810. Решење о разрешењу директора Канцеларије за ин-
клузију Рома, Нови Сад;

811. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад;

812. Решење о разрешењу директора Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
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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

С А Д Р Ж А Ј

813. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима;

814. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фон-
да „Европски послови“ Аутономне покрајине Војво-
дине за 2015. годину;

815. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду;

816. Решење о именовању директора Војвођанског симфо-
нијског оркестра у Новом Саду;

817. Решење о разрешењу чланова Управног одбора 
Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду;

818. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора 
Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду;

819. Решење о именовању чланова Надзорног одбора 
Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду;

820. Решење о разрешењу директора Опште болнице Пан-
чево, Панчево;

821. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице Панчево, Панчево;

822. Решење о разрешењу управника Српског народног по-
зоришта-Установе културе од националног значаја у 
Новом Саду;

823. Решење о именовању вршиоца дужности управника 
Српског народног позоришта-Установе културе од на-
ционалног значаја у Новом Саду;

824. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Срп-
ског народног позоришта-Установе културе од нацио-
налног значаја у Новом Саду;

825. Решење о именовању чланова Управног одбора Срп-
ског народног позоришта-Установе културе од нацио-
налног значаја у Новом Саду;

826. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Срп-
ског народног позоришта-Установе културе од нацио-
налног значаја у Новом Саду;

827. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Срп-
ског народног позоришта-Установе културе од нацио-
налног значаја у Новом Саду;

828. Решење о разрешењу директора Геронтолошког цен-
тра у Кикинди;

829. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра у Кикинди;

830. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору; 

831. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору; 

832. Решење о разрешењу директора Опште болнице 
Сремска Митровица, Сремска Митровица;

833. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митро-
вица;

834. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

835. Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном 
односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводи-
не;

836. Решење о разрешењу помоћника генералног секрета-
ра Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

837. Измена Правилника за доделу подстицајних средста-
ва за побољшање сточарске производње на пољоприв-
редним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објек-
те у којима се врши производња и прерада меса и мле-
ка у АП Војводини у 2016. години;

838. Измена Конкурса за доделу подстицајних средстава за 
побољшање сточарске производње на пољопривред-
ним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у 
којима се врши производња и прерада меса и млека у 
АП Војводини у 2016. години.

ИСПРАВКЕ

839. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Про-
граму очувања плодности код оболелих од малигних 
болести у  Аутономној покрајини Војводини за 2016. 
годину, која је објављена у „Службеном листу АПВ“ 
број 54/2015;

840. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програ-
му унапређивања онколошке заштите у  Аутономној 
покрајини Војводини за 2016. годину, која је објавље-
на у „Службеном листу АПВ“ број 54/2015;

841. Исправка Одлуке о престанку мандата заменика По-
крајинског заштитника грађана-омбудсмана, која је 
објављена у „Службеном листу АПВ“ број 43/2016.
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