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ПОСЕБНИ ДЕО

1357.

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. ст. 2, чл. 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 30. септембра 2021. године, д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О 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”, број: 28/17, 33/18, 
4/20 и 68/20) у члану 5. став 1. алинеја прва мења се и гласи:

„ - др Оливера Иванов, заменица покрајинског секретара за 
здравство.”

У ставу 2, алинеја друга мења се и гласи:

„ - Јасмина Стојаковић, службеница запослена у Управи за 
имовину Аутономне покрајине Војводине, члан;”.

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, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1358.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14) и члана 10. став 2. тачка 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине” („Службени лист АП Војводине”, број: 53/16 и 8/19),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. септембра 2021. го-
дине,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма 
пословања ЈВП-а „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2021. годину, 
који је донео Надзорни одбор ЈВП-а „Воде Војводине”, на седни-
ци одржаној 24. септембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-40/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1359.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. 
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 
95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 
- др. закон) 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 30. септембра 2021. го-
дине, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Виктор Кременовић Екрес, дипломирани економиста, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинске секре-
тарке за финансије, почев од 1. октобра 2021. године, на период 
од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-233/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1360.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног центра за  обуке 
у професионалним и радним вештинама(„Службени лист АПВ”, 
број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. 
септембра 2021 године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др Александар Ашоња разрешава се дужности вршио-
ца дужности директора Едукативног центра за обуке у профе-
сионалним и радним вештинама, због истека времена на које је 
именован.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-33/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1361.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и  
члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке 
у професионалним и радним вештинама („Службени лист АПВ”, 
број: 13/10 и 5/11), а у вези са чланом 17. ст. 1. и 4. Статута Едука-
тивног центра за обуке у професионалним и радним вештинама 
(„Сл. лист АПВ“, број: 14/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 30. септембра 2021 године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др Александар Ашоња  именује се за вршиоца дужнос-
ти директора Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама, на период до шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-34/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1362.

На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  30. септембра  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Мирослава Шево, докторка медицине, спец. опште меди-
цине, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома 
здравља Сремска Митровица, на коју је именована Одлуком о пре-
узимању оснивачких права над Домом здравља Сремска Митрови-
ца 127 број: 022-827/2019-45 од 18. децембра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-638/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1363.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  30. септембра  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Адил Елхаг, доктор медицине, спец. опште медицине, име-
нује се за вршиоца дужности директора Дома здравља Сремска 
Митровица.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-639/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић
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1364.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управном одбору Дома здравља Опово, разрешавају се дуж-
ности:

- председница:
- Данијела Јанковић, представница оснивача.

- чланови:
1. Дејан Грујић, представник оснивача;
2. Марија Попов, представница оснивача;
3. Др Јасмина Цветковић-Токалић, представница запослених;
4. Добрила Шулц, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-53
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1365.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Дома здравља Опово, именују се:

- за председницу:
- Јасмина Четник, дипломирана економисткиња, пред-

ставница оснивача.

- за чланове:
1. Марија Попов, дипломирана правница, представница 

оснивача;
2. Др Јасмина Цветковић Токалић, докторка медицине, 

спец. опште медицине, представница запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома здравља Опово, 
именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-54
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1366.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорном одбору Дома здравља Опово, разрешавају се дуж-
ности:

- председница:
- Ивана Влах, представница оснивача.

- чланови:
1. Тијана Каначки, представница оснивача;
2. Др Бранкица Панић, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-55
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1367.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Дома здравља Опово, именују се:

- за председницу:
- Ивана Влах, дипломирана економисткиња, представник 

оснивача.

- за чланове:
1. Виолета Лекић, дипломирана економисткиња, пред-

ставница оснивача;
2. Др Бранкица Панић, доктор медицине, спец. пе-

дијатрије, представница запослених.

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

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-56
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић
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1368.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управном одбору Дома здравља „Ковачица″ Ковачица, раз-
решавају се дужности:

- председник:
- Јарослав Хекел, представник оснивача.

- чланови:
1. Слађана Саванов, представница оснивача;
2. Ањичка Стојков, представница оснивача;
3. Др Радмила Марган, представница запослених;
4. Др Вероника Јовер, представница запослених;

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-61
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1369.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Дома здравља „Ковачица″ Ковачица, именују се:

- за председника:
- Зденко Сокол, дипломиран правник, представник оснивача.

- за чланове:
1. Јелана Васић Раковић, дипломирана економисткиња, 

представнца оснивача;
2. Др Татјана Томаш, докторка медицине, представница 

запослених.

Председник и чланови Управног одбора  Дома здравља „Кова-
чица″ Ковачица, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-62
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1370.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I
У Надзорном одбору Дома здравља „Ковачица″ Ковачица, раз-

решавају се дужности:

- председник:
- Армандо Букур, представник оснивача.

- чланови:
1. Николета Шимак, представница оснивача;
2. Весна Гарај, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-63
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1371.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 30. септембра 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Дома здравља „Ковачица″ Ковачица, име-
нују се:

- за председника:
- Душан Стојков, дипломирани економиста, представник 

оснивача.

- за чланове:
1. Александра Патаки, дипломирана економисткиња, 

представница оснивача;
2. Славица Путић, дипломирана економисткиња, пред-

ставница запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора  Дома здравља „Кова-
чица″ Ковачица,  именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-64
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић
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1372.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, брoj: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. 
закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину „Колевка” у 
Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тач-
ка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 30. септембра 2021. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Никола Милошевић, специјалиста инжењер електротехнике 
и рачунарства из Суботице, представник оснивача, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Дома за децу ометену у развоју 
„Колевка“ у Суботици, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-658/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1373.

 На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и 
члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох („Служ-
бени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 30. септембра 2021. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управном одбору Завода за културу војвођанских Русина - 
Завод за културу войводянских Руснацох  у Новом Саду,  због 
истека мандата, разрешавају се дужности:

- председник:
- Миломир Шајтош, музички сарадник.

- чланови:
1. Мирјана Ђекић, етнолошкиња конзерватор;
2. Габријела Сајанковић, економисткиња;
3. Јоаким Стрибер, доктор наука;
4. Весна Рагаји Цап, дипломирана биолошкиња;
5. Далибор Болдиш, пословни информатичар;
6. Наташа Макаји Мудрох, струковна васпитачица;
7. Борислав Сакач, дипломирани инжењер електротехнике;
8. Мирослав Чакан, дипломирани инжењер електротехнике.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-486/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1374.

На основу члана 41. став 2. и 3. Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 
37/14) и члaна 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох  
(„Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. септембра 2021. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Завода за културу војвођанских Русина - За-
вод за културу войводянских Руснацох у Новом Саду, на период 
од четири године, именују се :

- председница:
- Наташа Макаји Мудрох, струковни васпитач;

- чланови: 
- Ања Делач, мастер инжењерка менаџмента, из реда за-

послених;
- Мирјана Ђекић, дипломирана етнолошкиња;
- Борислав Сакач, дипломирани инжењер електротехни-

ке;
- Љубица Отић, кустоскиња.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-487/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1375.

На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
32. тачка 9. као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. септембра 2021. го-
дине,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се претходна сагласност Управном одбору Музеја са-
времене уметности Војводине, Нови Сад, да распише и спроведе 
јавни конкурс за именовање директора Музеја савремене умет-
ности, Нови Сад.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-667/2021
Нови Сад, 30. септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић
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1376.

ИСПРАВКА РЕШЕЊА 

У РЕШЕЊУ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛА-
НОВА УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТ-
НОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ, 127 БРОЈ: 022-
416/2021 од 14. јула 2021. године, које је објављено у „Сл. листу 
АП Војводине“, у броју: 31/2021, од 14. јула  2021. године, дошло 
је до техничке грешке.

Уместо текста:

„ - Владимир Митровић, историчар, виши кустос, из реда за-
послених.“,

треба да стоји текст:

„ - Владимир Митровић, дипломирани историчар уметности, 
виши кустос, из реда запослених.“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

БРОЈ: 022-416/2021-1
ДАТУМ:   30.  септембар 2021. године

СЕКРЕТАР
Покрајинске владе
Татјана Гашовић

1377.

На основу чланова 23, 24а и 24ђ Уговора о оснивању Друшт-
ва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем ту-
ристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст 
од 30.10.2017. године дел.бр. 1163-1/2017) и члана 53. став 2. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/2016 и 88/2019), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на 
својој 92. седници дана 30.09.2021. године једногласно доноси 
следећу 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

1. Именује се Валерија Денч, мастер економиста, за директора 
ДОО „Парк Палић“ Палић, на основу спроведеног јавног конкур-
са, на период од 4 године, почев од дана ступања на рад имено-
ване.

2. Именована је дужна да ступи на рад у року од 8 дана од дана 
објављивања ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

3. Даном ступања на рад именованог директора, престаје ман-
дат в.д. директора ДОО „Парк Палић“ Палић, именованог Одлу-
ком о именовању вршиоца дужности директора бр. 801/2020, од 
03.12.2020. године.

4. Овлашћује се председник Скупштине Друштва да са Вале-
ријом Денч закључи уговор о правима и обавезама директора.

5. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, „Службеном листу Града Суботице“, „Службеном листу 
АПВ“ и на званичној интернет страници Друштва.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама 
чланова 23, 24а и 24ђ Уговора о оснивању Друштва са ограниче-
ном одговорношћу за управљање развојем туристичког простора 
„Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године дел.
бр. 1163-1/2017) и члану 53. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019).

Чланом 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом од-
говорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк 
Палић” прописано је да Скупштина Друштва, између осталог, кон-
сензусом одлучује о именовању директора Друштва. Чланом 24а 
Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за 
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” прописа-
но је да директора Друштва именује Скупштина Друштва на ман-
датни период од 4 године, на основу спроведеног јавног конкурса, 
док је чланом 24ђ  прописано да се одлука о именовању директора 
објављује у службеним гласилима чланова Друштва и на интернет 
страници Друштва, да се са директором закључује уговор о прави-
ма и обавезама директора, који у име Друштва потписује председ-
ник Скупштине Друштва, као и да је именовани кандидат обавезан 
да ступи на функцију у року од 8 дана од дана објављивања одлуке о 
именовању директора у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Чланом 53. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је 
да се одредбе чл. 24-26. и чл. 29-52. овог закона примењују и на 
друштво капитала чији је једини власник Република Србија, ау-
тономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Према Уговору о оснивању Друштва са ограниченом одговорно-
шћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Па-
лић директор ДОО „Парк Палић” Палић именује се по спроведеном 
јавном конкурсу који спроводи Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора ДОО  „Парк Палић” Палић образована од стране 
чланова Друштва Града Суботице, АП Војводине и Републике Србије. 
Чланови Друштва су образовали Комисију и именовали председни-
ка и чланове исте. Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 
07.07.2021. године донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Друштва са ограниченом одговорношћу за уп-
рављање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић, а оглас 
о јавном конкурсу је објављен у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“ (у бр. 70/2021, дана 13.07.2021. године), дневном листу „Данас“ и 
на званичној интернет страници Друштва. Комисија је по истеку рока 
за подношење пријава констатовала да је на јавни конкурс за имено-
вање директора благовремено поднета једна пријава. На основу увида 
у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора 
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је саставила списак кан-
дидата који испуњава услове за именовање директора, тј. утврдила 
да кандидат који испуњава услове је уједно и једини кандидат који 
је поднео пријаву на конкурс. У изборном поступку је оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештина, како увидом у приложена 
документа, тако и усменим разговором са кандидатом, Комисија ут-
врдила резултат кандидата према мерилима прописаним Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа (‚’Службени глас-
ник РС’’ број 65/2016) и сачинила ранг листу кандидата за именовање 
са бројчано исказаним и утврђеним резултатом. На основу ранг листе 
кандидата за именовање директора ДОО  „Парк Палић” Палић и за-
писника о изборном поступку, утврђен је предлог да се за директора на 
период од четири године именује Валерија Денч, као једини кандидат.

На основу наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

__________________________________________
Председник Скупштине ДОО Парк Палић

Иштван Пастор, дипл.правник
представник члана Друштва АП Војводине
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1378.

На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/17,24/19 
и 66/20), члана 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину (‘’Служ-
бени лист АПВ’’, број 66/2020) и Одлуке покрајинског секретара о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса 
број 140-401-8028/2021-02 од 22.09.2021. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

БУЛ. МИХАЈЛА ПУПИНА 16, НОВИ САД
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне по-
крајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде план-
ске документације  и то

1. просторног плана јединице локалне самоуправе
2. генералног урбанистичког плана
3. плана генералне регулације
4. плана детаљне регулације 

у циљу стварања планског основа и подстицања планског 
уређења простора, ради развоја насељених места а тиме и ст-
варања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у 
области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, ин-
дустрије, туризма и других привредних грана јединица локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства

1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 20.000.000,00 динара, обезбеђена 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине за 2021. годину (‘’Службе-
ни лист АПВ’’, број 66/2020), раздео 12 Покрајински 
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, 
Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања и 
изградње; Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС, 
осталим нивоима власти и невладиним организација-
ма у изради планске документације, пројектно технич-
ке документације и урбанистичко техничке документа-
ције у области посторног и урбанистичког планирања; 
функционална класификација 620 - Развој заједнице;  
извор финансирања  01 00 Општи приходи и примања 
буџета - извор 01;

2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име су-
финансирања појединачног планског документа не може 
прећи више од 2.000.000,00 динара;

3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоу-
праве са територије Аутономне покрајине Војводине која 
је у буџету за 2021. годину обезбедила део сопствених сред-
става за израду планског документа за који конкурише;

4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за су-
финансирање највише 2 (два) планскa документа; 

5. Једница локалне самоуправе која је у претходним годи-
нама од Покрајинског секретаријата већ добила сред-
ства, нема право учешћа на конкурсу за исти плански 
документ;

6. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за сред-
ства за израду планског документа чија је израда плани-
рана у 2021. години;

7. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за су-
финансирање израде планског документа који је искљу-
чиво финансиран из буџетских средстава.

Покрајински секретаријат задржава право да приликом раз-
матрања пријава не прихвати пријаве јединица локалне самоу-
праве којима су додељена средства по основу јавних конкурса 
спроведених од стране Покрајинског секретаријата у претходним 
годинама, а које нису испуниле обавезе у уговореном року или 
сарадња са њима није била на задовољавајућем нивоу, у складу са 
Извештајима о реализацији пројеката изабраних по јавном кон-
курсу за доделу бесповратних средстава из Буџета АПВ за суфи-
нансирање израде планских докумената у претходним годинама 
(2015-2021).

Начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назна-
ком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне 
самоуправе за израду планске документације“ или непосредно на 
писарници покрајинских органа. 

Информације неопходне за учешће на јавном конкурсу се могу 
добити на телефон 021/456-851 и 021/487-4492 (контакт особе за 
пријаве су Софија Шумаруна и Јелена Вујасиновић, e-mail: sofija.
sumaruna@vojvodina.gov.rs   и  jelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs).

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Потребна документација

1. Пријава на конкурс доставља се Покрајинском секрета-
ријату на обрасцу који је објављен на интернет сајту Се-
кретаријата (www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.)

2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне са-

моуправе у писменој форми на јединственом обрасцу.  

OGLASNI DEO
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Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави: 

- одлуку јединице локалне самоуправе о изради планс-
ког документа који је предмет конкурса, донету у складу 
са Законом о планирању и изградњи  („Службени глас-
ник РС“, број 72/2009 , 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), 
oбјављену у службеном гласилу,

- оверену фотокопију ПИБ обрасца, 
- изјаву да ће уговор о изради планског документа бити 

потписан у складу са Законом о јавним набавкама, 
- оверену фотокопију уговора о изради планског докумен-

та ако је његова израда већ уговорена,
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне са-

моуправе за 2021. годину из које се види да су планирана 
средства за израду планског документа за који се конку-
рише.

Подносилац пријаве дужан је да на захтев Покрајинског секре-
таријата достави додатне податке и документацију који су по-
требни за одлучивање о предлогу за доделу средстава.

Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:

1. приоритетност планског документа;
2. површина обухвата планског документа, 
3. број становника јединице локалне самоуправе;
4. значај планског документа за развој јединице локалне са-

моуправе, ширег окружења и развој АП Војводине;
5. степен развијености јединице локалне самоуправе;
6. расположива буџетска средства која је јединица локалне 

самоуправе определила на име сопственог учешћа у су-
финансирању израде планског документа;

7. фаза поступка израде предметног планског документа.

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком по-
крајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса. 

Рокови за спровођење конкурса

- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 
листу „Дневник“   од 27.09.2021. до 26.10.2021. године,

- доношење одлуке о додели средстава и објављи-
вање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата 
02.11.2021. године,

- крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локал-
не самоуправе је до 31.12.2022. године,

- након реализације уговорене обавезе јединица локалне 
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај 
о реализацији активности и финансијски извештај о ко-
ришћењу средстава са спецификацијом трошкова како 
би оправдала наменско и законито коришћење средстава.

- рок достављања извештаја о наменском утрошку сред-
става 15 дана од дана извршења уговорене обавезе.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу 
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет 
сајту Секретаријата (www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.).

2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење 
јавног конкурса, којa ће бити образованa посебним ре-
шењем.

Комисијa прегледа достављене пријаве, утврђује испуњеност 
услова за доделу бесповратних средстава и у складу са критерију-
мима за доделу средстава рангира пријаве које испуњавају услове 
јавног конкурса. 

Комисија може да врши додатну проверу поднете документа-
ције и да тражи додатне информације од подносилаца пријава.

3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински 
секретар за урбанизам и заштиту животне средине на ос-
нову ранг листе сачињене од стране Комисијe за спро-
вођење јавног конкурса. 

4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за су-
финансирање израде планске документације, подноси-
лац пријаве се позива да потпише уговор са Секретарија-
том, којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна.

5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2021. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Галић
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На основу члана 16 и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), члана 11. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист 
АПВ“ број 66/20, 27/21 и 38/21 - ребаланс) и члана 4. Правилни-
ка о додели  бесповратних средстава локалним самоуправама  са 
територије АП Војводине за  финансирање  или суфинансирање  
програма  развоја и деловања  локалних социјално-економских  
савета („Службени лист АПВ“, број 40/2021), Покрајински секре-
таријат за привреду и туризам, дана 01.10.2021. године расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА  ДОДЕЛУ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ 
САМОУПРАВАМА  СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА  
ФИНАНСИРАЊЕ  ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА  ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-
ЕКОНОМСКИХ  САВЕТА

БРОЈ: 144-401-8026/2021-02-01

ЦИЉ

Циљ Јавног конкурса је успостављање и остваривање де-
лотворног, континуираног социјалног дијалога по питањима из 
надлежности локалне самоуправе, од интереса за запослене и 
послодавце, ради развоја и деловања локалног социјално-економ-
ског савета (У даљем тексту: Савет) и стварања услова за развој и 
деловање Савета у АП Војводини, у складу са законом.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена локалним самоуправама на територији 
АП Војводине за:

1. Трошкове текућег пословања и 
2. Капиталне трошкове. 

Под трошковима текућег пословања подразумевају се: ре-
жијски трошкови, трошкови закупа канцеларијског простора за  
рад Савета, набавка канцеларијског и административног мате-
ријала, израда web сајта, као и накнада за рад или новчана нак-
нада  из  Уговора о радном ангажовању координатора или зарада/
плата  секретара Савета, у складу са законом. 

Под капиталним трошковима подразумева се набавка рачунар-
ске опреме и канцеларијског намештаја неопходних за рад канце-
ларије Савета.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
2.500.000,00 динара, по наменама:

• 1.500.000,00 динара – за трошкове текућег пословања и 
• 1.000.000,00 динара – за капиталне трошкове.
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Износ средстава  по намени је од 25.000,00 динара до 250.000,00 
динара, с тим да укупан износ додељених средстава Савету изно-
си највише до 500.000,00 динара. 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

ПРАВО  И  УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе са тери-
торије Аутономне покрајине Војводине. 

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
програма прописани су Правилником о додели  бесповратних 
средстава локалним самоуправама  са територије АП Војводине 
за  финансирање  или суфинансирање  програма  развоја и дело-
вања  локалних социјално-економских  савета (у даљем тексту: 
Правилник), који је објављен на сајту Покрајинског секретаријата 
за привреду и туризам www.spriv.vojvodina.gov.rs

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Критеријуми и мерила за оцену пријава, обавезна документа-
ција која се подноси уз пријаву, као и друга питања од значаја за 
спровођење конкурса, прописани су Правилником. 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву уз потребну документацију доставити поштом на ад-
ресу:  Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу ковер-
те  „ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ 
САВЕТ”, или лично на писарници покрајинских органа управе 
у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам путем телефона 021/487 4145 сваког 
радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве  је 16.10.2021. године.

1380.

На основу члана 11. раздео 13, чланова 21, 22, 24, 25. и 26. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 66/2020, 
27/2021 и 38/2021), члана 2. став 1. тачка 1. алинеја 3. и члан 5. 
Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава 
за финансирање и суфинансирање програмских активности и 
пројеката у области високог образовања студентског стандарда и 
научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војво-
дини („Службени лист АПВ“ број 9/2021) и члана 3. Правилника 
о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте уста-
новама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина (142-451-201/2017-02 од 21. фебруара 2017. године), По-
крајински секретаријат за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДАРОВИТЕ СТУДЕНТЕ 
УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 
2021. ГОДИНУ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) у складу 
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2021. годину, обезбедиће средства устано-
вама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина за рад с даровитим студентима односно обезбедити 
материјалну накнаду даровитим студентима од стране Секре-

таријата заједно с надокнадом коју обезбеђују приватне компа-
није. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 
2.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће 
се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне по-
крајине Војводине за 2021. годину. 

2.

Средства се расподељују за даровите студенте установа ви-
соког образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војво-
дина. Висина средстава која обезбеђује Секретаријат јесте 
15.000,00 динара бруто, месечно, по студенту. Износ средстава 
који обезбеђује компанија и који је специфициран међусобним 
уговором између студента и приватне компаније треба да буде 
додатних најмање 5.000,00 динара бруто, месечно, по студенту. 
Секретаријат ће пренети средства Установи у износу од десет 
месечних исплата у складу с приливом средстава у буџет АП 
Војводине.

3.

Право учешћа на јавном конкурсу имају установе високог об-
разовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Право 
аплицирања за ова средства код Установа имају даровити студен-
ти, а који испуњавају следеће услове:

1) да су уписани први пут у текућој школској години на сту-
дије првог или другог степена, чије се школовање финан-
сира из буџета; 

2) да имају држављанство Републике Србије; 
3) да нису губили ниједну годину током студија, уз макси-

малну ефикасност током студирања; 
4) да нису корисници студентских стипендија од стране на-

длежних министарстава, надлежних покрајинских орга-
на управе, локалних самоуправа и других институција, 
фондова и фондација; 

5) да имају пребивалиште на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

4.

На конкурс се могу пријавити студенти од  II до V (и VI) годи-
не основних студија и студенти другог степена студија који нису 
у радном односу, односно који су одмах по завршетку основних 
студија наставили студије другог степена.

Студент-кандидат подноси документацију Установи, а устано-
ва прилаже обједињену документацију за све пријављене студен-
те (највише седам по једној приватној компанији) Секретаријату. 
Комплетна документација треба да садржи следеће:

1) ПРИЈАВУ (Образац бр. 7);
2) УВЕРЕЊЕ о уписаној школској години и статусу на од-

говарајућој години студија;
3) Уверење о оствареној просечној оцени положених испи-

та односно постигнутом успеху и броју остварених 
ЕСПБ, закључно са завршетком претходне школске го-
дине;

4) Потписан УГОВОР између кандидата (студента) и при-
ватне компаније о суфинансирању или стипендирању 
студента од стране компаније, обављању праксе и запо-
шљавању након завршетка студија;

5) Изјаву кандидата (студента) да није корисник других 
стипендија;

6) Штампане податке са електронске личне карте;

Кандидат који је студент на студијама другог степена, поред 
горе наведених докумената, подноси и следећа документа:

7)  Фотокопију уверења о дипломирању на основним сту-
дијама;

8) Доказ да није у радном односу – извод из евиденције не-
запослених лица Националне службе за запошљавање 
или потврду надлежног органа којом се потврђује да сту-
дент није у радном односу.
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5.

Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла 
Пупина 16.

Kонкурс је отворен од 1. до 29. oктобра 2021. године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од 
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покраји-
не Војводине и на интернет страници Секретаријата.

О додели средстава одлучује покрајински секретар високо об-
разовање и научноистраживачку делатност на предлог Комисије 
за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Секре-
таријат може по потреби затражити додатну документацију или 
информације. 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса, неће се разматрати. 

Контакт особа за додатне информације: 

др Жељка Бојанић, телефон 021/457-984,
е-mail: Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. 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: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1357. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп објеката у јавној 
својини Аутономне покрајине Војводине 

1358. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Го-
дишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ 
за 2021. годину 

1359. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за финансије 

1360. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Едукативног центра за обуке у професио-
налним и радним вештинама, Нови Сад

1361. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама, Нови Сад

1362. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Дома здравља Сремска Митровица 

1363. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома здравља Сремска Митровица 

1364. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Опово 

1365. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Опово 

1366. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома здравља Опово 

1367. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома здравља Опово 

1368. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица 

1369. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица 

1370. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица 

1371. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома здравља „Ковачица“ Ковачица 

1372. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома за 
децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици

1373. Решење о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Завода за културу војвођанских Русина-Завод 
за културу войводянских Руснацох  у Новом Саду

1374. Решење о именовању председнице и чланова Управног 
одбора Завода за културу војвођанских Русина -Завод 
за културу войводянских Руснацох  у Новом Саду

1375. Решење о давању претходне сагласности за расписи-
вање Јавног конкурса за именовање директора Музеја 
савремене уметности Војводине, Нови Сад 

1376. Исправка Решења о именовању председника и чла-
нова Управног одбора Музеја савремене уметности 
Војводине у Новом Саду

СКУПШТИНА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

1377. Одлука о именовању директора

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1378. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфи-
нансирање израде планске докуменатције;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1379. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ло-
калним самоуправама са територије АП Војводине за 
финансирање или суфинансирање програма развоја и 
деловања локалних социјално-економских савета

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1380. Јаввни конкрс за доделу средстава за даровите сту-
денте установама високог образовања чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војвоидна за 2021. годину
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