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873.

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 одржаној 17. августа 2016. годи-
не,             д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ОТО НАЂ поставља се за заменика директора Управе за ка-
питална улагања Аутономне покрајине Војводине, на период од 
четири године.

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

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-260/2016
Нови Сад, 17. август 2016. године

  Председник
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

874.

На основу члана 46. став 1 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број: 15/2016) и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ р а з р е ш а в а се  дужности дирек-
тора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на лич-
ни захтев.

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

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-47/2016
Нови Сад, 17. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

875.

На основу члана 52. став 1 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број: 15/2016), члана 31. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број: 4/13) и члана 36. став 
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ПРЕДРАГ КНЕЖЕВИЋ, дипл. правник, и м е н у ј е се за вр-
шиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине” Нови Сад, на период који не може бити дужи од једне 
године.  

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

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-48/2016
Нови Сад, 17. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

876.

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/2016) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешаваjу се дужности у Надзорном одбору Јавног преду-
зећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на лични захтев:

 председник:
     ЛАЗАР КУЗМАНОВ, дипл.инж.архитектуре;

 члан:
     ЉИЉАНА СРЕДОЈЕВ РАДОМИРОВИЋ, дипл. економиста.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-50/2016
Нови Сад, 17. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

877.

На основу члана 17. став 2 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/2016), члана 12. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број: 4/13) и члана 36. став 
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
  
У Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанис-

тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не” Нови Сад, на период од четири године, именују се:

за председникa:
     МЛАДЕН ТАДИЋ, дипл.правник-мастер;

за члана:
     НИКОЛА КРНЕТА, дипл. инж. заштите биљa. 

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

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-51/2016
Нови Сад, 17. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

878.

На основу члана 17. став 2 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број: 15/16), члана 32.  тачка 12. и члана 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“ број: 37/14) 

Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2016. годи-
не,           д о н е л а је       

Р Е Ш Е Њ Е

I

НИКОЛА БУГАРСКИ  разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови 
Сад.

  
II

МР ПРЕДРАГ МИРОВИЋ именује се за члана Надзорног одбора 
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад, на 
период од четири године.

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-43/2016
Нови Сад, 17. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

879.
На основу члана 17. став 2 Закона о јавним предузећима („Служ-

бени гласник РС“ број: 15/16), члана 32.  тачка 12. и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ“ број: 37/14),

 Покрајинска влада, на седници одржаној 17. августа 2016. годи-
не,     д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Јавног предузећа 
„Војводинaшуме“, Петроварадин: 

1. НЕНАД ЧАНАК - председник
2. ДРАГАН АНДРИЋ – члан.
 

II

У  Надзорни одбор Јавног предузећа  „Војводинaшуме“, Петро-
варадин, именују се на период од четири године:

1. МИЛАН КОНЧАРЕВИЋ - председник
2. МИЛЕНКО ТЕГЕЛТИЈА – члан.

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-44/2016
Нови Сад, 17. август 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

880.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о прено-
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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

У Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра у Новом 
Саду, именују се:

• мр Зоран Мулић, композитор, председник;
• Бојан Јовановић, музиколог;
• Љубомир Николић, композитор;
• Ерне Шван, виолиниста;
• Милица Свирац, виолончелисткиња.

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

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-461/2016
Нови Сад, 27. јул 2016. године

Председник
  Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р. 

881.

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 10. августа  2016. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

 ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком 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 финанси-
рања  01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
10-Покрајинском секретаријату за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу, Програм  0608 Систем ло-
калне самоуправе,  Програмска активност  1007  Администрација 
и управљање, функционална класификација 110 Извршни и зако-
нодавни органи, финасијски и фискални послови и спољни посло-
ви, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa кла-
сификацијa 483  Новчане казне и пенали по решењу судова, 4831 
Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 1.200.000,00 
динанара (словима: један милион двеста хиљада динара и 00/100), 
због непланиране сврхе, а   за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за износ од 1.200.000,00 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 одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за  регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве,  у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, намењено је за исплату дела накнаде штете 
тужиљи Цвејановић Вукици, по Пресуди Основног суда у Новом 
Саду, Посл. бр. П1-233/2015.

3. 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.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу у складу са законом, преузеће обавезу на основу писаног 
уговора, или другог правног акта, уколико другачије није зако-
ном прописано.

5. Ово  решење  објавиће се  у „Службеном листу АП Војво-
дине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-77
Нови Сад, 10. август 2016. године

Потпредседник
  Покрајинске владе

 Ђорђе Милићевић,с.р.

882.

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 10.  августа  2016. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину 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 класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 08-Покрајинском секретаријату за финансије, Програм  
2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног 
система,  Програмска активност  1001  Послови буџета, трезора, 
макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и 
административна подршка процесима финансијског управљања 
и контроле, функционална класификација 112 Финансијски и  
фискални послови, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економскa класификацијa 483  Новчане казне и пенали по решењу 
судова, 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 
1.100.000,00 динанара (словима: један милион сто хиљада динара 
и 00/100), због недовољно планираних средстава, а   за реализа-
цију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
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за износ од 1.100.000,00 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 одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за  финансије, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве,  у износу и распореду према буџетским класификација-
ма из тачке 1. овог решења, намењено је за рефундацију судских 
трошкова Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине на 
основу Уговора о поверавању и праћењу наплате потраживања 
АП Војводине преузетих од Фонда за развој АП Војводине број: 
025-44/2013.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за  финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
финансије у складу са законом, преузеће обавезу на основу пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано.

5. Ово  решење  објавиће се  у „Службеном листу АП Војво-
дине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-78
Нови Сад, 10. август 2016. године

Потпредседник
  Покрајинске владе

 Ђорђе Милићевић,с.р.

883.

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 Ау-
тономне 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 10. aвгуста 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. го-
дину 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 
07 ‒ Покрајински секретаријат за здравство, Пограм 1807 Развој 
инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност 
1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној 
својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класифи-
кација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне  дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од 12.642.499,80 динара (словима: дванаест ми-
лиона шест стотина четрдесет две хиљаде четири стотине деведе-
сет девет динара и 80/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 12.642.499,80 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 за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, намењено је Клиничком центру Војводи-
не, Нови Сад, за финансирање хитне поправке РТГ апарата Sonial 
Vision Safire.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство, у складу са законом, преузеће обавезу на основу пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано.

5.  Ово решење објавиће се „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-79
Нови Сад, 10. август 2016. године

Потпредседник
  Покрајинске владе

 Ђорђе Милићевић,с.р.

884.

На основу члана 70 став 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. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне 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 10. августа 2016. го-
дине,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О
 УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

 СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 БРОЈ: 401-1516/2016-1

 ОД 16. МАРТА 2016. ГОДИНЕ

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ: 401-1516/2016-1 ОД 16. МАРТА 2016. ГО-
ДИНЕ у тачки 1. став 1. износ и речи: „6.964.600,00  (шестми-
лионадеветстотинашездесетчетирихиљадешестстотинадинара и 
00/100)”, замењује се износом и речима: „6.767.237,50 (шест мили-
она седамсто шездесет седам хиљада две стотине тридесет седам 
динара и 50/100)”.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, проприсе, 
управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

3. Oво решењe објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1516/2016-1
Нови Сад, 10. август 2016. године

Потпредседник
  Покрајинске владе

 Ђорђе Милићевић,с.р.
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885.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/2016) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 10. август 2016. годи-
не,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БРОЈ: 401-746/2016-41,
 ОД 31. МАЈА 2016. ГОДИНЕ

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ, БРОЈ: 401-746/2016-41, ОД 31. маја 2016. ГОДИНЕ, 
речи: „Покрајински секретаријат за здравство, социјалну поли-
тику и демографију” замењују се речима: „Покрајински секрета-
ријат за здравство” ‒ у одговарајућем падежу.

У тачки 1. став 1. износ и речи: „12.000.000,00 (словима: два-
наестмилионадинара и 00/100)” замењује се износом и речима: 
„5.220.585,50 (словима: пет милиона двеста двадесет хиљада пет 
стотина осамдесет пет динара и 50/100)”.

У тачки 1. став 2. износ: „12.000.000,00” замењује се износом: 
„5.220.585,50”.

У тачки 2. бришу се речи: „и јул”.

2. О реализацији овог решења ‒ у оквиру својих надлежности ‒ 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-41-1
Нови Сад, 10. август 2016. године

Потпредседник
  Покрајинске владе

 Ђорђе Милићевић,с.р.

886.

На основу члана 69. ст 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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. став 4. 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 10. августа 2016. го-
дине,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

БРОЈ: 401-746/2016-74

1. УКИДА СЕ РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ број: 401-746/2016-74 од  1. јуна  2016. го-
дине.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-74-1
Нови Сад, 10. август 2016. године

Потпредседник
  Покрајинске владе

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

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

873. Решење о постављењу заменика директора Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

874. Решење о разрешењу дужности директора Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“Нови 
Сад;

875. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине“Нови Сад;

876. Решење о разрешењу дужности председника и члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“Нови Сад;

877. Решење о именовању председника и члана Надзор-
ног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбани-
зам Војводине“Нови Сад;

878. Решење о разрешењу и именовању члана Надзор-
ног одбора Јавног водопривредног предузећа „Воде 
Војводине“, Нови Сад;

879. Решење о разрешењу и именовању председника и 
члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Војводи-
нашуме“, Петроварадин;

880. Решење о именовању чланова Управног одбора 
Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду;

881. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве бр: 401-746/2016-77;

882. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве бр: 401-746/2016-78;

883. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве бр: 401-746/2016-79;

884. Решење о измени Решења о употреби средстава стал-
не буџетске резерве број: 401-1516/2016-1-1;

885. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве бр: 401-746/2016-41-1;

886. Решење о укидању Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве бр:401-746/2016-74-1.
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