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ПОСЕБНИ ДЕО

687.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. 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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  2. јуна 2022. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др сци. мед Слободану Пушкару, доктору медицине, специја-
листи интерне медицине - кардиологије, престаје дужност вр-
шиоца дужности директора Опште болнице Суботица, Суботи-
ца, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-387/2022
Нови Сад, 2. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

688.

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  2. јуна 2022. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Саша Џелебџић, доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине – кардиологије, именује се за вршиоца дужности ди-
ректора Опште болнице Суботица, Суботица.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-388/2022
Нови Сад, 2. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

689.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Геронтолошког 
центра Кањижа, коју је донео Управни одбор Геронтолошког цен-
тра Кањижа, на седници одржаној 6. маја 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-56/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

690.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. jуна 2022. године,   д о н е л а   ј е 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о трећим изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронто-
лошком центру „Срем“ Рума, који је донео вршилац дужности ди-
ректора Геронтолошког центра „Срем“ Рума, 10. маја 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-298/2022-01
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

691.

На основу члана 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о орга-
низовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени 
лист АП Војводине”, број: 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19), те 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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма посло-
вања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад за 2022. го-
дину, које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине” Нови Сад, на 15. седници одржаној 28. aприла 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-10/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

692.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Срби-
ма у региону („Службени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20), те чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. јуна 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у ре-
гиону за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда за 
избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, на сед-
ници одржаној 27. априла 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-26/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

693.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
одлуке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу 
са Србима у региону („Службени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20), 
те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Изменe и допуне Програма рада Фонда за из-
бегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину, 
које је донео Управни одбор Фонда за избегла, расељена лица и за са-
радњу са Србима у региону, на седници одржаној 27. априла 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-9/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

694.

На основу члана 3. став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Инфор-
мативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију 
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13), чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 1. јуна 2022. године, д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Информа-
тивног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 
2022. годину, којe је донео Управни одбор Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одр-
жаној 13. маја 2022.године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-24/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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695.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08), 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 1. јуна 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, на 5. 
седници одржаној 28. марта 2022. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-55/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

696.

На основу члана 36. став 6. и 32. тачка 8. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 
37/14) и чл 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj:  37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Дарко Чутурић, поставља се за вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-51/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

697.

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. 
закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон)  и 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр Катарини Ковачевић, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживач-
ку делатност, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-18/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

698.

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоупра-
ве („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. за-
кон, 95/18 - др. закон и 114/21), члана 26. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист 
АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19,  
66/20 и 38/21) 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 1. јуна 
2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Жужани Мацко, вршиоцу дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице, престаје рад на положају, подно-
шењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-32/2022-3
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

699.

На основу чл. 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 
54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези 
с чланом 51. тачка 1) Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 
– др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. 
закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Весни Црепуљи, дипломираном економисти, вршиоцу дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, 2. јуна 2022. го-
дине престаје рад на положају због протека времена на које је 
постављена.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-52/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

700.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ″, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, број: 
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јуна  2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Весна Црепуља, дипломирани економиста, поставља се за вр-
шиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, почев од 
3. јуна 2022. године, до постављења службеника на положај по 
спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-53/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

701.

На основу чл. 49. став 1., 52. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. 
закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон, 114/21 и 123/21-др. закон), као 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Верици Јанковић, престаје рад на положају вршиоца дужности 
помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине 
Војводине, разрешењем, на дан 17. мај 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-118/2021-3
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

702.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др. закон, 95/18-
др. закон, 86/19-др. закон, 157/20-др. закон и 123/21-др. закон), чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Александра Меденица, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Ау-
тономне покрајине Војводине, почев од 1. јуна 2022. године, на 
период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-1/2021-5
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

703.

На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, бр. 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда), члана 32. став 1. 
тачка 9. и  чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
са чланом  56. став 1. Закона о ученичком и студентском стан-
дарду  („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. 
закон и 10/2019), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 
2022. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Светлани  Данкуц, професорки педагогије из Новог Сада, п р е 
с т а ј е  дужност директора Средњошколског дома Нови Сад, због 
истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-237/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

704.

На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 
99/09, Одлука Уставног суда РС – 67/2012), члана 32. став 1. тачка 9. и 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези с чланом 54. Закона 
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о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 
18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. јуна 2022. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Светлана Данкуц, професорка педагогије из Новог Сада, и м е н 
у ј е  се за директорку Средњошколског дома Нови Сад, на период 
од четири године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-245/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

705.

На основу чл. 125. став 3. и 133. став 4. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 1. јуна 2022. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Љиљани Ћулибрк, дипломираној економисткињи из Новог 
Сада, престаје дужност вршиоца дужности директорке Геронто-
лошког центра у Бачкој Паланци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-366/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

706.

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолош-
ки центар у Бачкој Паланци („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Љиљана Ћулибрк, дипломирана економисткиња из Новог 
Сада, именује се за директорку Геронтолошког центра у Бачкој 
Паланци, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-367/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

707.

На основу члана члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09 и 2/10) 
и члана 32. став 1. тачка 12., члана 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. 
јуна 2022. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешава се дужности у Надзорном одбору Фонда „Европски 
послови“ Аутономне покрајине Војводине, због писмене оставке;

члан:
 Тимеа Мужика - Тот, дипломирана правница из Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-55/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

708.

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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Горан Милинков, доктор медицине, разрешава се дужности 
члана Управног одбора Дома здравља „Бачки Петровац“, Бачки 
Петровац, представник запослених, због престанка радног односа.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-14
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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709.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Ана Спевак, докторка медицине, специјалиста радиологије, 
именује се за чланицу Управног одбора Дома здравља „Бачки Пе-
тровац“, Бачки Петровац, као представница запослених, до исте-
ка мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-15
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

710.

На основу чл. 113. став 4., 123. став. 3. и 124. тачка 1. 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),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. јуна  2022. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Јарослав Кућенич, дипломирани правник, разрешава се дуж-
ности члана Надзорног одбора Дома здравља Бач, представник 
оснивача, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-16
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

711.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. јуна  2022. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Марина Хорват, мастер економиста, именује се за чланицу 
Надзорног одбора Дома здравља Бач, као представница оснивача, 
до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-17
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

712.

На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 1. и 2. тачка 1. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
– испр. и 6/20, 47/21 и 78/21), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), као и члaна 13. став 2. Одлуке о оснивању 
Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet („Службени лист АПВ”, број: 7/08), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. jуна 2022. године,   д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Тамаш Варга, дипломирани глумац, из реда запослених, разрешава 
се дужности члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских 
Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-346/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

713.

На основу члана 45. став 4. Закона о култури „Службени глас-
ник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), чла-
на 32. тачка 12, те члaна 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), као и члaна 13. став. 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/08), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 1. jуна 2022. године,   д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Анита Вираг Киш, мастер професорка мађарског језика и књи-
жевности, из реда запослених, именује се за чланицу Надзорног 
одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet из Сенте, до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-347/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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714.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/2015 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон), а у вези 
с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ”, брoj  37/14), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџет-
ском систему, Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 
2022. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У

ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у из-
носу од 100.000.000,00 динара (словима: сто милиона динара и 
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у сле-
дећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОР-
МИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 100.000.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама 100.000.000,00

Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа 100.000.000,00

Програмска
активност/пројекат

1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа 
Сремских Карловаца 100.000.000,00

Функционална
класификација 820 Услуге културе 100.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000.000,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 100.000.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 100.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета износ од 100.000.000,00 динара, економска кла-
сификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке смањује се 
у оквиру Покрајинског секретаријата за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама за 100.000.000,00 динара, а 
у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве 
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем 
нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама и Покрајински секретаријат за финансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-8
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

715.

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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 9. ст. 4. и 
5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 
7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. 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 2022. 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, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова, Програм 1001 
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, 
Програмска активност 1016 Подршка социјалној инклузији Рома 
на територији АПВ, функционална класификација 412 Општи 
послови по питању рада, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економскa класификацијa 465 Остале 
дотације и трансфери, 4651 Остале текуће дотације и трансфери, 
износ од 192.000,00 динара (словима: сто деведесет две хиљаде 
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 192.000,00 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 финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Канцеларији за инклузију Рома, Нови 
Сад, за обезбеђивање додатних средстава за потребе стипенди-
рања студената на студијском програму за образовање васпитача 
на ромском језику Високе школе струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов” у Вршцу.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова, Покрајински секретаријат за 
финансије и Канцеларија за инклузију Рома.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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: 401-73/2022-80
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

716.

На основу члана 69. ст 2. и 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, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/2018, 
31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 9. ст. 4. и 5. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 
7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. 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 2022. 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, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 15 Покрајинском секретаријату за спорт и 
омладину, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска ак-
тивност 1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 
програме, функционална класификација 810 Услуге рекреације 
и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један ми-
лион динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију наменe из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и 
поступку за измену периодичног плана и 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 спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Фудбалском са-
везу Војводине Нови Сад, а намењено је за финансирање органи-
зације фудбалског кампа за децу који ће се одржати у Новом Саду 
у трајању од пет дана.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-81
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

717.

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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. 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 2022. 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, Глава 0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу 
од 100.000.000,00 динара (словима: сто милиона динара и 00/100), 
а према распореду на следеће економске класификације: 424 Спе-
цијализоване услуге у износу од 99.500.000,00 динара, од чега се 
износ од 97.000.000,00 динара односи на 4242 Услуге образовања, 
културе и спорта, а на 4249 Остале специјализоване услуге, износ 
од 2.500.000,00 динара; 426 Материјал, односно 4264 Материја-
ли за саобраћај у износу од 500.000,00 динара, а због недовољно 
планираних средстава за реализацију намена из тачке 2. овог ре-
шења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 100.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тач-
ке 1. овог решења усмериће се Покрајинском заводу за заштиту 
споменика културе, Петроварадин, за финансирање радова на 
обнови источне фасаде Патријаршијског двора у Сремским Кар-
ловцима.



2. јун 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 25 - Страна 787

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: 401-73/2022-82
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

718.

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, 72/19, 118/21 и 118-21 – др. закон), члана 9. ст. 
4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. 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 2022. 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 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Програмска актив-
ност 1010 Подршка пројектима у области образовања, ученич-
ког и студентског стандарда, функционална класификација 960 
Помоћне услуге у образовању, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 463 Транс-
фери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери оста-
лим нивоима власти, износ од 30.040.179,53 динара (словима: три-
десет милиона четрдесет хиљада једна стотина седамдесет девет 
динара и 53/100), због непланираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 30.040.179,53 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 (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће 
се Гимназији „Исидора Секулић” у Новом Саду, за изршавање 
обавеза у вези са завршетком финансирања адаптације и рекон-
струкције објекта с надоградњом једне етаже на објекту школе, 
по основу закљученог Споразума о решавању спора посредо-
вањем – медијацијом, бр. М-4/2022 од 31.05.2022. године. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине 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 Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-83
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

719.

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, 68/15 ‒ др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 9. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 
7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14),   Покрајинска 
влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, д о н о с и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА 

О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

127 БРОЈ: 401-73/2022-73 

1. УКИДА СЕ РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 127 Број: 401-73/2022-73 од 18. маја 2022. 
године, објављено у „Службеном листу АПВ”, број: 22/2022 од 18. 
маја 2022. године.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-73-1
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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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: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

687. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Опште болнице Суботица, Суботица

688. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице Суботица, Суботица 

689. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Геронтолошког центра Кањижа 

690. Решење о давању сагласности на Правилник о трећим 
изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Геронтолошком центру 
„Срем“ Рума 

691. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. го-
дину       

692. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица 
и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину 

693. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за 
сарадњу са Србима у региону за 2022. годину 

694. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Информативног центра за пословну стан-
дардизацију и сертификацију за 2022. годину 

695. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
вода за културу војвођанских Мађара за 2021. годину 

696. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу       

697. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
високо образовање и научноистраживачку делатност

698. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице

699. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама

700. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама 

701. Решење о престанку рада на положају, разрешењем, 
вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
имовину Аутономне покрајине Војводине 

702. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за имовину Аутономне покрајине 
Војводине 

703. Решење о престанку дужности директора Средњош-
колског дома Нови Сад

704. Решење о именовању директора Средњошколског 
дома Нови Сад 

705. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци 

706. Решење о именовању директора Геронтолошког цен-
тра у Бачкој Паланци

707. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда 
„Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине

708. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома 
здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац, пред-
ставника запослених

709. Решење о именовању члана Управног одбора Дома 
здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац

710. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома 
здравља Бач

711. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома 
здравља Бач

712. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода 
за културу војвођанских Мађара из Сенте

713. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода 
за културу војвођанских Мађара из Сенте 

714. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-303/2022-8 

715. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-80 

716. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број: 401-73/2022-81 

717. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-82 

718. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-83   

719. Решење о укидању Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-73 
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