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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 12.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције
Аутономне покрајине Војводине.
Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења
средстава по предмету уговора.
Члан 13.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код
свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и програмима које се финансирају и суфинансирају по јавном

25. октобар 2017.

конкурсу наведу да је у финансирању и суфинансирању истих
учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.
Завршне одредбе
Члан 14.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за
суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене број 143-4014989/2016-02 од 29. новембра 2016.године.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
1201.
На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, број: 37/14, 54/14
̶ друга одлука и 37/16), а у вези са чланом 56. ст. 1 и 4 Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16) и чл. 35. и 36.
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. октобра 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-64/2017
Нови Сад, 25. октобар 2017. године

I
Мр Катарина Делибашић, магистар економских наука, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, до постављења
службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-104/2017
Нови Сад, 25. октобар 2017. године

2017. годину– измене број 1, које је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 17. седници
одржаној 10. октобра 2017. године.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1202.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члана 8. став 3 Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад
(„Службени лист АПВ”, број: 29/17 и 46/17), Покрајинска влада,
на седници одржаној 25. октобра 2017. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма
пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад за

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1203.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ”, број: 14/2009 и 39/2013) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014) Покрајинска влада, на седници одржаној 25.
октобра 2017. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене Програмa рада Информативног
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2017.
годину, које је донео Управни одбор Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној
16. октобра 2017. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-65/2017
Нови Сад, 25. октобар 2017. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

