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61.

На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања иско-
ришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Слжбени гласник 
РС”, број: 16/18), као и чл. 26. став 2, 35. и 36. став 2, а у вези с чла-
ном 32. тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 15. јануара 2020. године, д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ДАВАЊА У ЗАКУП 
ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, бр. 28/17, 33/18) члан 
5. мења се и гласи:

„За председника Комисије именује се:

– Небојша Дракулић, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу.

За чланове Комисије именују се:

– Александра Меденица, самостални саветник – шеф 
Одсека за располагање и управљање имовином у Управи 
за имовину Аутономне покрајине Војводине;

– Катарина Зеленика, самостални саветник за сту-
дијско-аналитичке послове у Управи за имовину Ауто-
номне покрајине Војводине;

– Биљана Николић, самостални саветник – шеф Одсека за 
опште правне послове и радне односе у Управи за зајед-
ничке послове покрајинских органа.

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
Комисије обавља Управа за имовину Аутономне покрајине Војво-
дине.”

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-27/2017-01
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

62.

На основу члана 14. став 3. Покрајинске уредбе о грађевин-
ском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 42/18) и члана 26. став 2, 
као и чл. 35. и 36. став 2, а у вези с чланом 32. тачка 13. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 15. јануара 2020. године, д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за отуђење грађевинског 
земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 28/18; у даљем тексту: Од-
лука) у члану 4. став 2. алинеја друга мења се и гласи:

„ – Катарина Зеленика, самостални саветник за студијско-ана-
литичке послове у Управи за имовину Аутономне покрајине 
Војводине.”
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Члан 2.

У члану 6. Одлуке став 2. брише се.

Члан 3. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-67/2018-01
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

63.

На основу члана 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови 
Сад („Службени лист АП Војводине”, број: 29/17, 46/17 и 45/18) 
и члана 32. став 1. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. јануара 2020. године,          д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад за 2020. годину, који 
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урба-
нистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине” Нови Сад, на 55. седници одржаној 3. јануара 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-10/2020
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

64.

На основу члана 5. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или 
четврто дете („Службени лист АП Војводине“, број: 60/2018) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/2014), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 15. јануара 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Утврђује се номинални износ материнског додатка за незапослене 
мајке за треће или четврто дете за 2020. годину у износу од 15.000,00 
динара месечно (словима: петнаест хиљада динара и 00/100).

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 553-3/2020
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

65.

На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Мађара („Службени лист АПВ”, број: 7/2008) и члана 32. 
став 1. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 
2020. године,  д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мартини Гонди, дипломираној новинарки, престаје дужност 
директорке Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet из Сенте, због истека мандата. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-19/2020
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

66.

На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Службени глас-
ник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 9. став 
2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Мађара 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/2008) и члана 32. став 1. тачка 
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2020. године,           
д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мартина Гонди, дипломирана новинарка, именује се за дирек-
торку Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet из Сенте, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-20/2020
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић
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67.

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, брoj: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др. 
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за 
душевно оболела лица „1. Октобар” у Старом Лецу („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став. 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези с чланом 132. став 3. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2020. године, 
д о н е л а ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома за душевно 
оболела лица „1. Октобар” у Старом Лецу, због истека мандата:

- председник:
 Мирко Радуловић, дипломирани правник из Хајдучице, 

представник оснивача;  

- чланови:

1. Лајош Лантош, економиста из Вршца, представник ос-
нивача;

2. Татјана Боројевић, дипломирани инжењер биохемије из 
Београда, представница удружења;

3. Душко Радовић, виши шумарски техничар из Старог 
Леца, представник корисника; 

4. Данка Боровић, медицинска сестра из Пландишта, пред-
ставница  запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-807/2019
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

68.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за душевно оболела лица „1. Октобар” 
у Старом Лецу („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 
1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),                      
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2020. године,  
д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома за душевно оболела лица „1. Октобар” у 
Старом Лецу, именују се:

- за председника:
 Милош Салапура, дипломирани инжењер геологије за 

хидрогеологију из Павлиша, представник оснивача;

- за чланове:
1. Лајош Лантош, економиста из Вршца, представник ос-

нивача;
2. Андријана Максимовић, дипломирана правница из Па-

влиша, представница удружења; 
3. Александра Шаровић, дипломирана правница из Уљме, 

представница корисника; 
4. Данка Боровић, медицинска сестра из Пландишта, пред-

ставница запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома за душевно обо-
лела лица „1. Октобар” у Старом Лецу, именују се на четири го-
дине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-808/2019
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

69.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др. 
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за 
душевно оболела лица „1. Октобар” у Старом Лецу („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези члана 132. став 3. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2020. године,  
д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома за душев-
но оболела лица „1. Октобар” у Старом Лецу, због истека мандата:

- председник:
 Милорад Новаковић, саобраћајни техничар из Старог 

Леца, представник оснивача; 

- чланице:
1. Жаклина Јанчић, дипломирана правница из Милетићева, 

представница оснивача;
2. др Анка Храшко, лекарка из Хајдучице, представница за-

послених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-809/2019
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић
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70.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај ко-
рисника Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 15. јануара 2020. године, д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома за душевно оболела лица „1. Октобар” 
у Старом Лецу, именују се:

- за председника:
 Драгиша Радивојевић, мастер правник из Вршца, пред-

ставник оснивача;

- за чланице:
1. Сања Стојковић, дипломирана правница из Вршца, пред-

ставница оснивача;
2. др Анка Храшко, лекарка из Хајдучице, представница за-

послених.

Председник и чланице Надзорног одбора Дома за душевно обо-
лела лица „1. Октобар” у Старом Лецу, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-810/2019
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

71.

На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ ,ˮ брoj: 37/2014) и чла-
на 11. став 3. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде („Службени лист АПВ ,ˮ број: 3/2001), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 15. јануара 2020. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Драго Безаревић, дипл. економиста, разрешава се дужности 
председника Надзорног одбора Покрајинског Фонда за развој 
пољопривреде, на лични захтев. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-3/2020
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

72.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020 годину („Службени лист АПВ”, број: 54/2019), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 15. јануара 2020. 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 2020. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ 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 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одо-
брава се Разделу 06 Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1005 
Модернизација инфраструктуре средњих школа, функционална 
класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, износ од 28.000.000,00 ди-
нара (словима: двадесет осам милиона динара и 00/100), због не-
довољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 28.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – кво-
та – увећава се у висини и по методологији, те 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 финан-
сија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Пољоприв-
редној школи у Бачкој Тополи, а намењено је за финансирање 
набавке опреме за нови ученички дом у Бачкој Тополи. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине – нацио-
налне заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом про-
писано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-2
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић
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73.

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, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 15. јануара 2020. 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 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Програм  1204  Сис-
тем јавног информисања,  Пројекат 5007  Пројектно финансирање 
Јавне медијске установе РТВ, функционална класификација 830 
Услуге емитовања и штампања, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, износ од 150.000.000,00 динара (сло-
вима: сто педесет милиона динара 00/100), на економској класи-
фикацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, због непланира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења.

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава 
се за 150.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – 
квота – увећава се у висини и по методологији, те 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 финан-
сија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе са верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Јавној медијској установи Ра-
дио-телевизија Војводине за ентеријерско опремањe пословног 
објекта и завршетак акустичних елемената (набавка и уградња 
апсорбера).

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-3
Нови Сад, 15. јануар 2020. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић



Страна 226 - Броj 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. јануар 2020.

74.

На основу чл. 11. и 24. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 54/19) и Решења о покретању поступка за 
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секрета-
ријата за здравство број: 138-401-130/2020 од 13. јануара 2020. го-
дине, а у вези с чланом 12. став 2. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за 
здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ

 ХИТНИХ  КАПИТАЛНИХ   ПОПРАВКИ
 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

 У 2020. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 12. 
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, 
број 25/19), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, 
број 54/19) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
здравство за 2020. годину, финансираће односно суфинансираће у 
2020. години хитне капиталне поправке у здравственим установа-
ма – за које се средства не обезбеђују на основу уговора закључе-
ног с Републичким фондом за здравствено осигурање о пружању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања осигу-
раним лицима, а које су неопходне за обављање делатности здрав-
ствене установе – са укупно 70.000.000,00 динара.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с 
Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одр-
жавање и опремање здравствених установа чији је  оснивач АП 
Војводина („Службени лист АПВ”, број 1/20), који је доступан 
и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство и 
објављен на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. 
годину. 

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. децембра 2020. године.

Предмет конкурса јесу хитне капиталне поправке у здравстве-
ним установама – за које се средства не обезбеђују на основу уго-
вора закљученог с Републичким фондом за здравствено осигу-
рање о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања осигураним лицима, а које су неопходне за обављање 
делатности здравствене установе.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, основане средствима у 
јавној својини.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на 
обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секрета-
ријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II 
спрат, канцеларија 42 (тел.487-4514), као и на интернет страници 
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, 
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или 
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком – „За конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела 
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном 
обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања у „Службеном 
листу АПВ ,ˮ односно у јавном гласилу које покрива целу терито-
рију Аутономне покрајине Војводине – дневном листу „Дневник ,ˮ 
до 15.12.2020. године, односно до утрошка средстава предвиђе-
них за доделу по овом јавном конкурсу. 

Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју 
образује покрајински секретар за здравство. Након разматрања и 
процене пријава приспелих на јавни конкурс, комисија сачиња-
ва бодовну листу и образложени предлог за доделу средстава по 
јавном конкурсу. Покрајински секретар за здравство – у складу с 
ликвидним могућностима буџета – одлучује о додели средстава 
решењем које је коначно. Пријаве за доделу средстава бодују  се 
према следећим критеријумима:

- степен неопходности реализације изградње, одржавања, 
односно опремања здравствене установе за организацију 
рада и обављање делатности здравствене установе – уку-
пан број бодова који се може доделити јесте 30;

- допринос унапређивању доступности и приступачно-
сти здравствене заштите, односно скраћењу чекања на 
здравствену услугу – укупан број бодова који се може 
доделити јесте 30;

- степен хитности реализације изградње, одржавања, од-
носно опремања здравствене установе – имајући у виду 
немогућност пружања здравствених услуга, обављања де-
латности и организацију процеса рада здравствене уста-
нове – укупан број бодова који се може доделити јесте 10;

- постојање налога инспекције за поступање – укупан број 
бодова који се може доделити јесте 5;

- допринос увођењу и примени нових здравствених техно-
логија – укупан број бодова који се може доделити јесте 5;

- висина тражених средстава, те однос трошкова и очеки-
ваних резултата – укупан број бодова који се може доде-
лити јесте 15,

- немогућност обезбеђења средстава из других извора – 
укупан број бодова који се може доделити је 5.

Резултати конкурса биће објављени на интернет страници По-
крајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.
gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Број: 138-401-130/2020-2
Дана: 15. јануара 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић, с.р.

OGLASNI DEO



15. јануар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 4 - Страна 227

75.

На основу члана 5. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о додели буџетских средстава за финансирање и суфинанси-
рање програмских активности и пројеката у области основног и 
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Ауто-
номној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 14/15 и 
10/17),  члана 3. Правилника o додели буџетских средстава По-
крајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице за финансирање и су-
финансирање модернизације инфраструктуре установа основног 
и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на 
територији АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/17) а у 
вези с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр.   
54/19), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 
и националне мањине ‒ националне заједнице (у даљем тексту: 
Секретаријат) расписује   

КОНКУРС  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ-

ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЗА 
УСТАНОВЕ  ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA 

И ВАСПИТАЊА И  УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 

2020. ГОДИНИ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2019) 
и то за финансирање набавке опреме у установама основног и 
средњег образовања и васпитања и  ученичког стандарда на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години у укупном 
износу од 70.400.000,00 динара.

Конкурсом се додељују средства за набавку опреме - интерак-
тивне табле (димензије: 218 x 143 цм или одговарајућа +/- 5 цм, ре-
золуција: 32767 x 32767 или виша) са пројекторима (технологија: 
ДЛП или одговарајућа, природна резолуција: 800 x 600 или виша, 
формат: СВГА или бољи). 

Услови конкурса

1. Подносиоци захтева 

Корисници који имају право да  учествују у додели средстава  
су:

- школе за основно образовање и васпитање, школе за 
средње образовање и васпитање и установе ученичког 
стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине.

2.Критеријуми расподеле средстава

Свака установа има право да конкурише за једну интерактивну 
таблу са пројектором, изузев установа које имају матичну шко-
лу  и издвојена одељења, у ком случају могу да конкуришу за по 
једну интерактивну таблу са пројектором за матичну школу и 
по једну интерактивну таблу са пројектором са свако издвојено 
одељење.

По окончању конкурса Секретаријат ће спровести заједничку 
набавку интерактивних табли са пројектором, у складу са чла-
ном 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) у име и за рачун свих установа којима су по 
конкурсу додељена средства за набавку интерактивних табли са 
пројектором. 

Начин подношења захтева

Пријаве на конкурс подносиће се обавезно путем веб аплика-
ције Секретаријата и истовремено се пријаве у оригиналу шаљу 
поштом на адресу секретаријата: Булевар Михајла Пупина 16, 
Нови Сад.

Подносиоци достављају следећу обавезну документацију:

- пријава на конкурс
- изјава о давању сагласности на текст Одлуке о спровођењу 

поступка јавне набавке од стране више наручилаца и да-
вању овлашћења за предузимање појединих радњи у по-
ступку јавне набавке у складу са Правилником о садржи-
ни одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране 
више наручилаца („Службени гласник РС“, бр. 83/15)

Веб апликација Секретаријата путем које се конкурише садржи:

1. Текст Конкурса за финансирање набавке опреме-инте-
рактивних табли са пројектором за установе  основног и 
средњег образовањa и васпитања и  ученичког стандар-
да са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. 
години

2. пријава на конкурс
3. текст Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од 

стране више наручилаца
4. текст Изјаве о давању сагласности на текст Одлуке о 

спровођењу поступка јавне набавке од стране више на-
ручилаца и давању овлашћења за предузимање поједи-
них радњи у поступку јавне набавке

5. текст Упутства о начину аплицирања на конкурс и оба-
везама установа основног и средњег образовањa и вас-
питања и  ученичког стандарда са територије Аутоном-
не покрајине Војводине у поступку спровођења јавне на-
бавке од стране више наручилаца.

Текст конкурса ће се објавити на интернет страници Секрета-
ријата  www.puma.vojvodina.gov.rs, у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине“ и у дневном листу „Ало“.  

Рок за подношење пријава на Конкурс је од 15. до 21. јануара 
2020. године. Благовременом ће се сматрати све пријаве које у 
прописаном року буду стигле путем веб апликације.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве (пријаве 
које су  након рока који је означен као последњи дан  конкурса 
послате путем веб апликације).

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата. 

Заинтересована лица све информације у вези са реализацијом 
Конкурса могу добити у Секретаријату:

1. за основне школе: 
- Мерлида Константиновић, 021/487 4876, merlida.

konstantinovic@vojvodina.gov.rs
- Ђерђи  Ердег, 021/487 4876, djerdji.erdeg@vojvodina.gov.rs
- Горана Кукобат, 021/487 4330, gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs
- Војин Јованчевић, 021/487 4035, vojin.jovancevic@

vojvodina.gov.rs
- Татјана Куран, 021/487 4819, tatjana.kuran@vojvodina.gov.rs

2. за средње школе и домове ученика:
- Виктор Пал, 021/487 4512, viktor.pal@vojvodina.gov.rs
- Биљана Станковић, 021/487 4502, biljana.stankovic@

vojvodina.gov.rs
- Јелена Бјелобаба, 021/487 4602, jelena.bjelobaba@

vojvodina.gov.rs

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

БРОЈ: 128-451-26/2020-01
ДАТУМ: 15.01.2020. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 

Оглашавају се неважећим 
изгубљена документа, и то:

 Општа болница Панчево, оглашава 
се неважећим ПЕЧАТ округлог облика 
пречника 28 mm, редни бр XV, у чијој је 
средини мали грб Републике Србије, са 
исписаним текстом: Република Србија, 
Аутономна покрјина Војводина, Општа 
болница Панчево, Панчево.

 Черић Петра, обљављуље неважећим 
чек Еуробанке бр. 0000009832452 иyдате у 
Новом Саду.

 Атилла Антал, обљављуље неважећим  
дозволу пловидбена-управљач моторног 
чамца под бројем 39855/08. издат 
06.08.2008, КП Сента.

 Оскар Селеш, обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу, управљач моторног 
чамца,рег.број 16223/02. издата 09.11.2002 
г.у Београду.

 Касаш Ласло, обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу-управљач моторног 
чамца бод бројем 3737/82. издата у 
Капетанији у Сенти.

 Тошица Пражић обљављуље неважећим 
дозволу за управљањем моторним чамцем 
под бројем 32879/07, издата у Капетанији у 
Новом Саду.

 Милан Лончаревић обљављуље 
неважећим пловидбену дозволу за пловни 
објекат-чамац под бројем СТ 3812, издата 
у Капетанији у Новом Саду.

 Радослав Гајин обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу-управљач моторног 
чамца под бројем 3669/84 издата у 
Капетанији Сента.

 Радомир Нешић, обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу под бројем СТ 109 к, 
издата 2018 у Капетајији у Сенти.

 Зоран Божић обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу под бројем 27109/06, 
издата у Капетанији у Новом Саду.

 Слободан Галоњић обљављуље 
неважећим пловидбене дозволе под бројем 
3848/85 издата у Сенти.

 Лајош Фружа обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу НС-0388, која је 
издата у Капетанији у Новом Саду.

 Ендре Бичкеи обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу под бројем 1372/73, у 
1979 године у Капетанији у Сенти.

 Петар Терзић обљављуље неважећим 
пловидбену дозволу под бројем 1870/79, 
издата у Капетанији у Сенти.

 Карољ Ленђел обљављуље неважећим 
потврду о положеном испиту за стицање 
знање управљача-руковаоца чамца под 
бројем 35774/08 издата у Капетанији у 
Сенти.

 Залан Сурета обљављуље неважећим 
потврду о положеном сручном испиту 
за стицање знања управљач-руковаоца 
чамца, под бројем 6266/92 издата у 
Капетанији у Сенти.

 Јанош Тертели обљављуље неважећим 
потврду о пложеном стручном испиту 
за стицање знања управљач-руковаоца 
чамца под бројем 3154/82 у Капетанији из 
Сенте.

 Кинга Биро Мађари обљављуље 
неважећим потврду о положеном 
стручном испиту за стицање знања 
управљач-руковаоца чамцем под бројем 
7629/06, издата у Капетанији из Сенте.

 Јанош Жембери обљављуље неважећим 
потврду о положеном испиту за стицање 
знања управљача-руковаоца чамцем под 
бројем 7731/00 издата у Капетанији у 
Сенти.

 Борислав Шкрбић обљављуље 
неважећим дозволу за упраљањем 
моторним чамцем под бројем 44955/09 
издата у Капетанији у Сенти.

 Александар Ничетин обљављуље 
неважећим потврду о положеном 
стручном испиту за управљање моторног 
чамца на мору И реци под бројем 49025/10 
издата у Капетанији у Сенти.

 Данијел Поповић обљављуље 
неважећим потврду о положеном сручном 
испиту за управљача моторног чамца под 
бројем 12796/02, издата у Београду.

 Тодор Голић обљављуље неважећим 
дозволу за управљање чамцем-руковаоц 
чамца под бројем 51077/11 издата у 
Капетанији у Сенти.

 Давор Токић обљављуље неважећим 
дозволу за управљача моторног чамца на 
мору И реци под бројем 13945/02, издата у 
Београду.

 Зита Туруц обљављуље неважећим 
потврду о положеном сртучнм испиту 
за стицање знања – руковаоца чамца под 
бројем 4019/86.

 Рики Молнар обљављуље неважећим 
дозволу за управљање моторним чамцем 
под бројем 3721/90 издата у Капетанији у 
Сенти.

Жолт Сел обљављуље неважећим дозволу 
о управљању моторним чамцем под бројем 
64393/14, издата у Капетанији у Сенти.

 Атила Вереш обљављуље неважећим 
потврду о положеном испиту за 
управљање моторним чамцем под бројем 
41/97, издата у Капетанији у Сенти.

 Ендре Шарњаи обљављуље неважећим 
дозволу за управљање моторним чамцем 
под бројем 6570/96 издата у Капетанији у 
Сенти.

 Лајош Хорти обљављуље неважећим 
дозволу за управљање моторним чамцем 
под бројем 5858/91, издата у Капетанији у 
Сенти.

 Петер Сич обљављуље неважећим 
дозволу о положеном испиту за управљање 
чамцем под бројем 61204/13,издата у 
Капетанији у Сенти.

 Тибор Барта обљављуље неважећим 
плвидбену дозволу-управљач моторног 
чамца под бројем 2379/05 издата у 
Капетанији у Сенти.

 Ђурић Катарина, обљављуље 
неважећим ђачку књижицу О.Ш. Соња 
Маринковић, издату у Новом Саду.

 Бојана Гашић, обљављуље неважећим 
сведочанство О.Ш.Прва Војвођанска 
Бригада из школске године 2006/2007 у 
Новом Саду.

 Уна Сотрел,оглашава неважећим 
сведочанство О.Ш. Доситеј Обрадовић 
за шести разред,године 2016/17 у Новом 
Саду.

 Шандор Ситаш из Новог Сада 
обљављуље неважећим личну карту 
издата у Новом Саду.

 Сара Попов обљављуље неважећим 
сведочанство О.Ш. Соње Маринковић 
петог разреда,издата 2015/16 године у 
Новом Саду.

 Аџић Катарина, обљављуље неважећим 
ђачку књижицу издате у О.Ш. Соње 
Маринковић из Новог Сада.

 Едо Цвишић, обљављуље неважећим 
индеx под бројем 3ПС0008/17.
издата У Пословној Школи у Београду.

 Теодора Безкорвајниј обљављуље 
неважећим сведочанство седмог разреда 
О.Ш. Јожеф Атиле из Новог Сада.

 Милан Шаула, обљављуље неважећим 
сведочанство шестог И седмог разреда 
О.Ш. ЈованДућић из дата у Новом Саду.

 Лазар Тишма, обљављуље неважећим 
ђачку књижицу издата у О.Ш. Соње 
Маринковић из Новог Сада.

 Миа Лудошки, обљављуље неважећим 
сведочанство петог разреда О.Ш. Васа 
Стајић из Новог Сада.

 Нина Вучуревић обљављуље неважећим 
сведочанство првог разреда О.Ш. Марије 
Трандофил издата у Ветернику.

 Предраг Живковић, обљављуље 
неважећим сведочанства првог, другог и 
трћег разреда гимназије Исидоре Секулић 
из Новог Сада.

 Милена Раденковић, обљављуље 
неважећим сведочанство друге године 
гимназије Исидоре Секулић из Новог 
Сада.

 Срђан Нилокић, обљављуље неважећим 
сведочанство седмог разреда О.Ш.Никола 
Тесла из Новог Сада.

 Рихард Терек обљављуље неважећим 
сведочанство за шести разред О.Ш. 
Петефи Шандор издата у Новом Саду.

 Немања Навратил, обљављуље 
неважећим сведочанство седмог разреда 
О.Ш. Мирослав Антић из Футога.

 Павле Егић обљављуље неважећим 
сведочанство седмог разреда О.Ш.Соње 
Маринковић у Новом Саду.

 Влатко Немет, обљављуље неважећим 
диплому и сведочанство средње чколе 
Херој Пинки, смер наутички техничар 
издата у Новом Саду.
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 Бошко Поповић обљављуље неважећим 
матурске дипломе издата у економској 
школи Глобал из Суботице.

 Илија Галин обљављуље неважећим 
диплому о стеченом средњем образтовању 
у гимназији Исидоре Секулић из Новог 
Сада.

 Дијана Плавшић обљављуље неважећим 
сведочанства за први, друг И трећи 
разред средње школе Светозар Миетић И 
диплому о завршном испиту.

 Јован Величковић обљављуље 
неважећим пловидбену дозволу под 
бројем 6029/86 издата у Капетанији у 
Новом Саду.

 Сандра Марковски обљављуље 
неважећим диплому о завршеној средњој 
школи Војне КОВ-смер ПВО, издата у 
Сарајеву.

 Никола Никић обљављуље неважећим 
индеx под бројем И.Т. 53-14, издата на 
Високо Техничкој школи у Новом Саду.

 Немања Хариш обљављуље неважећим 
индеx под бројем 73/17 издата на 
Академији уметности,смер музички 
апартман из Новог Сада.

 Јелена Гајић обљављуље неважећим 
сведочанство прве године гимназије 
Исидира Секулић из Новог Сада.

 Бојан Радовановић обљављуље 
неважецим сведочанство о завршеној 
гимназији Исидоре Секулић из Новог Сада.

 Драгана Манојловић обљављуље 
неважећим сведочанство о завршеној О.Ш 
Мирослав Антић из Футога.

 Лазар Ракић обљављуље неважећим 
сведочанство првог разреда средње 
музичке школе Коста Мангуловић издата у 
Земуну 2011-2012 године класе професора 
Весне Мариновски.

 Ференц Буза обљављуље неважешим 
пловидбену дозволу под бројем 261 издата 
у Капетанији у Сенти.

 Гертруд Гуљаш Мајер обљављуље 
неважећим пловидбену дозволу под 
бројем СТ 4732 ,издата у Капетанији у 
Сенти.

 Жељко Берић обљављуље неважећим 
диплому Е.Т.Ш. Михајло Пупин издата у 
Новом Саду 2001 године.

 Силвиа Тормаш, Сента, обљављуље 
неважећим сведочанство средње школе 
Жарко Зрењанин из Суботице године 1991 
године.

 Снежана Петровић обљављуље 
неважећим сведочанство о завршеној 
О.Ш. Јован Грчић издата у Беочину под 
бројем 352/8, 1986 године.

 Срђан Ђуровић обљављуље неважећим 
сведочанство О.Ш. Јован Грчић издата у 
Беочину.

 Срђан Ђуричковић обљављуље 
неважећим сведочанства другог И трећег 
разреда средње школе Михајло Пупин из 
Новог Сада.

 Мирослав Арановић обљављуље 
неважећим диплому О.Ш. Јована Грчића 
Миленка из Беочина.

 Лазар Стокић обљављуље неважећим 
ђачку књижицу петог разреда О.Ш. Соње 
Мариковић издата у Новом Саду.

 Мирослава Јанковић обљављуље 
неважећим сведочанство О.Ш. Мирослав 
Антић из Новог Сада.

 Уна Андрић обљављуље неважећим 
ђачку књижицу издата у О.Ш. Никола 
Тесла из Новог Сада.

 Алекса Судаков обљављуље неважећим 
ђачку књижицу издату у О.Ш. Никола 
Тесла из Новог ада.

 Шимић Зоран, Госпођинци, ул. Свет 6а, 
обљављуље неважећим диплому издату 
од стране Техничке школе Темерин, шк. 
1994/95 г образовни профил – кројач 
конфекционар.
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ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

61. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп објеката у јав-
ној својини Аутономне покрајине Војводине;

62. Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије 
за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине 
Аутономне покрајине Војводине;

63. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
пословања Јавног предузећа за просторно и урба-
нистичко планирање и пројектовање „Завод за урба-
низам Војводине“ Нови Сад за 2020. годину;

64. Решење о номиналном износу материнског додат-
ка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 
2020. годину;

65. Решење о престанку дужности директорке Завода 
за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet из Сенте;

66.  Решење о именовању директорке Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet из Сенте;

67. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Ок-
тобар“ у Старом Лецу;

68. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Ок-
тобар“ у Старом Лецу;

69. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Ок-
тобар“ у Старом Лецу;

70. Решење о именовњу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома за душевно оболела лица „1. Окто-
бар“ у Старом Лецу;

71. Решење о разрешењу дужности председника Надзор-
ног одбора Покрајинског фонда за развој пољоприв-
реде;

72. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-2;

73. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-3;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРВСТВО

74. Јавни конкурс за финансирање односно суфинанси-
рање хитних капиталних поправки у здравственим 
установама у 2020. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

75. Конкурс за финансирање набавке опреме – интерак-
тивних табли са пројектором за установе основног и 
средњег образовања и васпитања и ученичког стан-
дарда са територије Аутономне покрајине Војводине 
у 2020. години;

 МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената нева-
жећим
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